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 اطالعات عمومی مناقصه

 موضوع مناقصه: (1

 ، اجرای عملیات حفاریداخلی معدن،تسطیحات تا سینه کارها و رمپهایاحداث جاده از انجام عملیات آماده سازی )شامل  عبارتست   

از  میلیون تن 7/1قریبی بمیزان ت و تخلیه مواد معدنی در سنگ شکن یا در محل دپو و بارگیری و حمل استخراج، جهت انجام آتشباری

کیلومتر  11حدود و در فاصله  مارنن برای معاد محل دپو یا هاپر سنگ شکن ازکیلومتر  7حدود  معادن شرکت سیمان باقران در فاصله

برای معدن آلوویوم  سنگ شکن محل دپو یا هاپر از کیلومتر11 حدود در فاصله و محل دپو یا هاپر سنگ شکن برای معادن آهک از

حمل از همچنین  .ارائه خواهد شد ()سیمان باقران تولید که از سوی کارفرما ریزیبر اساس طرح استخراج و برنامه  خلوط طبیعی()م

با آگاهی کامل از شرایط کارفرما و مسایل جغرافیائی، آب و هوایی دپوهای آهک، مارن و آلوویوم داخل کارخانه به هاپر سنگ شکن 

 .و شرایط موجود معدن

 صه گزار:مناق (2

 :( به نشانیشرکت سیمان باقران )سهامی عام

 10246117600 و نمابر 10246117600تلفن   74جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل  41کیلومتر بیرجند اسدیه  کارخانه واقع در -

 10246411112و نمابر 10246411110-7و تلفن 06 ، پالکغفاری، بیست متری یاس خیابان بیرجند  واقع در دفتر مرکزی -

نمابر و  16122042271-4تلفن 10بهشتی میدان تختی خیابان سورنا کوچه آریاوطنی پالک دفتر پشتیبانی واقع در تهران  خیابان -

16122717111 

 محل اجرای مناقصه: (3

   74جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل  41کیلومتر   -اسدیه   -باقران واقع در بیرجند  کارخانه سیمان   

  جام کار:مدت ان (4

که در صورت رضایت طرفین، سالیانه با نرخ تعیین  باشدمی  سالهسه یک دوره  برایبینی شده برای این مناقصه  مدت پیش   

  .قابل تمدید خواهد بود ،شده توسط کمیسیون معامالت کارفرما

 مدت کوتاه تری به پایان برساند. را در لههرساعملیات  و توافق کارفرما ضمناَ پیمانکار می تواند با توجه به شرایط آب و هوایی

 چگونگی دریافت اسناد: (5

 . 6در بند  مندرج در نشانی های اعالم شده شرکت دفاتره حضوری به یکی از مراجعفقط با 
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 محل تحویل اسناد: (6

ه در مهلت مقرر بدون قید مناقصکیدات مندرج در اسناد متقاضیان می بایست پس از تکمیل مدارک، کلیه اسناد را بر اساس نکات و تا   

شرکت واقع  پشتیبانی یا دفتر مرکزی شرکت سیمان باقران واقع در بیرجند و  دفتردفتر مدیریت در و شرط، تحویل 

 داده و رسید دریافت نمایند. ( 6)آدرس های اعالم شده در بند   تهراندر 

 پاکات مناقصه: (7

شرح توضیحات ادامه این بند به صورت درب بسته )ترجیحاَ الک و مهر شده( در داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را به    

سه پاکت مجزا با قید نام و اسم شرکت و شماره پاکت )الف، ب، ج( تنظیم و در مهلت مقرر تحویل دستگاه مناقصه گزار در دفتر 

  تهران نماید.بیرجند یا دفتر 

 خواهد بود:این پاکت حاوی اسناد و مدارک زیر   الف(پاکت 

 .اصل تضمین شرکت در مناقصه -

 

 این پاکت حاوی اسناد زیر خواهد بود: ب(پاکت 

 شامل اوراق شرایط شرکت و پیش نویس قرارداد. ،کلیه اسناد مناقصه توسط متقاضی مهر و امضاء -

ل انجام قرارداد به کار مشغول محدر  از زمان شروع و در طول مدت قرارداد به طور ثابت الزاما ی کهارائه فهرست کامل ماشین آالت -

  .(معتبر )سند یا قرارداد اجاره مالکیت به همراه مدارک مثبته خواهند بود

 انجام موضوع مناقصه به کار گرفته خواهند شد. یبراالزاما که  ازیمورد ن یانسان یرویو مشخصات ن ستیل -

 .ی وزارت کار و امور اجتماعصادر شده توسط گواهی صالحیت ایمنی تصویر  -

در زمان امضای  تصویر آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی حاوی قید اسامی امضاء کنندگان مجاز و شرح خدمات -

 .قرارداد 

 اد و مدارک دال بر توانائی مالی شرکت.نارائه اس -

 .مانکاریثبت شده شرکت پ هیسرماگواهی آخرین  -

 

 

 حاوی مدارک زیر خواهد بود:  ، ر مفتوح خواهد شدبرای انتخاب نهایی پیمانکااین پاکت که  ج(پاکت 

 و حروف. معادن به ازاء هر تن به صورت عدد پیش نویس قراردادشده در  ارائهقیمتی پیشنهاد قیمت به تفکیک جداول  -
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 : نکات حائز اهمیت***    

 شود. اشاره یشنهادیپ متیبه ق ستیبا یعنوان نم چیپاکت الف و ب به ه اتیتوجه: در محتو -1

        یمشروط و ناقص توجه شنهاداتیباشد. مناقصه گزار به پ یواضح و بدون قلم خوردگ ستیبا یم شنهاداتیپ هیکل -6

 دهنده از گردونه رقابت خارج خواهد شد.  شنهادیو پ دینما ینم

مجاز بر اساس  یضاصاحبان ام  یعنی)شرکت کننده(  یمقام متقاض نیتر یتوسط عال ستیبا یم یشنهادیاوراق پ هیکل ریز -4

 ( مهر و امضاء گردد.  رهیمد ئتیاز اعضاء ه یکیعامل و  ریبطور مثال )مد یروزنامه رسم نیآخر

 ب و ج صرفاً در یک نسخه )اصلی( تهیه و تنظیم و سپس مهر و امضاء گردد. ،محتویات پاکت الف  -1

 دد.ذکر ارقام و مبالغ می بایست به حروف و عدد هر دو به صورت ریال قید گر -0

 در صورت مشاهده اختالف بین ارقام مندرج به حروف و به عدد، مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهد بود. -2

 .مهر و امضاء گردد توسط صاحبان امضای مجاز ،  آنکامل و بدون قلم خوردگی تنظیم و پس از  ،کلیه پیشنهادات قیمت -7

 در غیر این صورت اسناد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

 . هر پیشنهاد فقط یک مرتبه و به زبان فارسی تنظیم شود  -2

 ویس قرارداد اکیداً خودداری گردد.قسمت قیمت پیش ندر از درج قیمت  -9

در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد و مدارک به امضاء پیشنهاد دهنده نرسیده باشد، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام  -11

 یید و قبول مدارک مناقصه تلقی خواهد شد.شرایط مناقصه گزار از جمله تا

صورت مشاهده )اعم  پیشنهاد دهنده )متقاضی( حق حذف و یا اعالم شروط در هیچ بخش از اسناد مناقصه را نداشته و در -11

 مراتب به عنوان پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد. وی و یا عمدی(از سه

دارک تلقی خواهد شد، لذا متقاضیان نیازی به اعالم مدت اعتبار پیشنهاد در ماه از زمان تسلیم م 6مدت اعتبار پیشنهادات  -16

 برگه مربوطه )محتوای پاکت ج( نخواهند داشت.

باز خواهد شد، لذا هرگاه محتوی پاکت الف به شرح مندرج در بند اسناد مناقصه   ابتدا پاکت الف و سپس پاکت ب و ج -14

 . مل نخواهد آمد و پیشنهاد دهنده از گردونه رقابت خارج می گرددنباشد، دیگر اقدامی روی مابقی مدارک به ع

 باشد. یممنوع م داًیقرارداد اک شنهادیدر هر قسمت از اسناد پاکت ب از جمله پ متیدرج ق -11

مردود تلقی ، گانی که نسبت به رعایت بند مذکور اقدام نکرده باشند  ر )محتوی پاکت الف( پیشنهاد دهنداسناد تعهد آو -10

دد، پس از تصویب کمیسیون معامالت مناقصه گزار، اسناد طی صورت جلسه صرفاًبه نماینده قانونی متقاضی مسترد گرمی 

 خواهد شد.

 تن در سال 107110111 جمعاً در حدود موضوع قرارداد و آلوویوم استخراج و حمل سنگ آهک و مارنکل میزان  -12

 :% افزایش یا کاهش یابد60تا  با تشخیص کارفرما تواندکه می بشرح زیر میباشد  تن( 1160111) متوسط حدودی ماهانه 

 .میباشدتن در ماه  1110111تن در سال و متوسط ماهانه  106110111آلوویوم )مخلوط طبیعی( به میزان حدودی  -1-12
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 د.تن در ماه میباش 60111تن در سال و متوسط ماهانه  4110111سنگ آهک به میزان حدودی  -6-12

 تن در ماه میباشد. 17111و متوسط ماهانه  ن در سالت 6110111به میزان حدودی  سنگ مارن -4-12

 گواهی صالحیت ایمنی : (8

وزارت کار و امور صادر شده توسط گواهی صالحیت ایمنی خود  ،آیین نامه امور پیمانکاران ، پیمانکار موظف می باشد  برابر

عدم رعایت مسائل ایمنی و حوادث مرتبط به ارائه نماید ، در صورت عدم ارائه گواهی مذکور کلیه عواقب مرتبط با  را اجتماعی

 . ودعهده پیمانکار خواهد ب

  تضمین شرکت در مناقصه :  (9

صد پانیک میلیارد و چک تضمین شده بانکی به مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه باید به صورت ضمانتنامه بانکی یا -الف

قابل تمدید ، تهیه و همزمان با پاکت ب و ج در پاکت الف  با حداقل اعتبار سه ماهه و باقرانمیلیون ریال به نفع شرکت سیمان 

 قرار گرفته و تحویل گردد.

تضمین شرکت در مناقصه نزد مناقصه گزار نگهداری و در صورت استنکاف پیشنهاد دهنده از امضاء قرارداد به نفع  - ب

گونه اعتراض و ادعایی را از خود در لذا پیشنهاد دهنده با آگاهی کامل از این شرایط ، هر  مناقصه گزار ضبط خواهد شد.

 این زمینه سلب مینماید.

تضمین شرکت در مناقصه نفرات اول تا سوم تا زمان تعیین تکلیف قرارداد و مبادله و ابالغ آن نزد مناقصه گزار خواهد  - ج

 ماند.

 د بود.هزینه هرگونه تمدید ) حداکثر برای یک نوبت ( تضمین شرکت در مناقصه با پیشنهاد دهنده خواه - د

ه نزد کارفرما نگهداری و ام 6اسناد تضمین هر سه پیمانکار اول تا سوم حداقل به مدت  ، در صورت انتخاب پیمانکار - ه

اسناد نفرات دوم و سوم در پایان مهلت مقرر مسترد خواهد شد . استرداد ضمانتنامه نفر اول به تشخیص کارفرما خواهد 

 .بود

 حداکثر زمان دریافت اسناد : (11

بوده و بعد از آن امکان دریافت و یا  ارسال دعوتنامهر فرصت برای دریافت اسناد حضوری و یا دانلود آن یک هفته از تاریخ حداکث

 استخراج اسناد وجود نخواهد داشت . 

 نقشه ها و مشخصات فنی:  (11

راهنمایی پیشنهاد دهنده  مدارک فنی و طرح استخراج برای تعیین حدود کارهای موضوع مناقصه و قرارداد و به منظور -الف 

 ارائه میگردد.

مناقصه گزار حق دارد در ادامه همکاری با برنده مناقصه و در صورت لزوم نسبت به اعمال تغییر در نقشه های کار و  - ب

 مشخصات فنی اقدام نماید.
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یم مدارک نبوده و اطالعات عمومی و اختصاصی ارائه شده توسط مناقصه گزار با عث رفع مسئولیت پیشنهاد دهنده در تنظ - ج

با بررسی میدانی و پرسش و پاسخ به اطالعات مورد  میبایستصرفا جهت اگاهی بیشتر تهیه گردیده است و لذا متقاضی 

 نظر دسترسی پیدا کند.

 :کسور قانونی (12

ت و مقررات دولل که به موجب قانون نوع و هر قبیپرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حقوق بیمه تامین اجتماعی و .... از هر 

جمهوری اسالمی ایران به این قرارداد تعلق گیرد ، بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و میبایست در قیمتهای پیشنهادی محاسبه و لحاظ 

 گردد.

رارداد توجه : مالیات بر ارزش افزوده برعهده مناقصه گزار خواهد بود ) با ارائه اسناد مثبته توسط پیمانکار ( . ضمنا در هنگام عقد ق

مقررات مربوط به کارگران پیمانکار طبق قانون کار و بیمه تامین اجتماعی ) آخرین مصوبات و قوانین مربوطه ( مالک عمل خواهد 

 بود.

 :اصالحات و الحاقیه ها  (13

مدت یک چنانچه بین اسناد مناقصه و مفاد مندرج در آن اختالفی مشاهده گردید ، در این صورت متقاضی میتواند حداکثر ظرف 

مناقصه مراتب را به صورت شفاهی یا مکتوب به بخش بازرگانی مناقصه گزار اعالم نماید. بدیهی  دریافت مستنداتهفته از تاریخ 

صرفا به کارفرما مراتب پس از تصویب  ( من جمله نیاز به تغییر مدت تحویل اسناد) است پذیرش هرگونه تغییر یا اصالح در اسناد 

 اضیان ابالغ خواهد شد.صورت مکتوب به متق

 : امضاء قرارداد  (14

ساعت کاری مراتب موافقت خودرا کتباً به مناقصه  12ایستی حداکثرظرف برنده مناقصه ب به نفر اول، با ابالغ کتبی نتیجه مناقصه 

 روز کاری پس از اعالم مناقصه گزار نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. 7حداکثر ظرف مدت  گزار اعالم و

امتناع برنده مناقصه یا هر گونه توجیه غیر موجه او ) تشخیص آن با دستگاه مناقصه گزار است ( به منزله انصراف وی بوده و در این 

صورت مناقصه گزار حق دارد نسبت به ضبط تضمین پیشنهاد دهنده اقدام نماید. در چنین شرایطی مراتب تشخیص عقد قرارداد با 

ی است و یا تجدید مناقصه با دستگاه مناقصه گزار خواهد بود. بدیه به قیمت نفر اول اع نفر دوم با نفر سومنفر دوم و در صورت امتن

 گان در صورت امتناع از عقد قرارداد بدون تشریفات به نفع مناقصه گزار ضبظ خواهد شد. در هر صورت تضامین دعوت شد

 : ضمانتنامه انجام تعهدات (15

مهلت دارد نسبت به تسلیم ضمانتنامه ، روز پس از امضاء  11قرارداد پیمانکار خوانده میشود ، حداکثر برنده مناقصه که با امضاء 

پیمانکار بالفاصله پس از تعیین تکلیف اقدام نماید. بدیهی است  باقرانبانکی معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد به نفع شرکت سیمان 



 

7 

 

( اقدام الزم معمول دارد. در غیر اینصورت  باقرانی نامه از کارفرما ) سیمان میبایست نسبت به تعیین بانک عامل و اخذ معرف

 تشخیص ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا افزایش میزان مهلت مذکور بر عهده مناقصه گزار خواهد بود.

 

 سایر شرایط :   (16

هد بود و شرکت در مناقصه هیچ پیشنهادات واصله مختار خوایا رد کلیه در رد یا قبول هر یک  باقرانشرکت سیمان  -1-12

 نماید. حقی را برای متقاضیان ایجاد نمی

 .مسئولیت اجرای صحیح قرارداد ) در جریان کار و حفظ کیفیت معدن ( بر عهده و هزینه پیمانکار منتخب خواهد بود -6-12

ب و حرفه ای در جریان یبایست از عملکرد مناسمپیمانکار  لذا بوده و پیمانکارمسئولیت برخورد با معارض احتمالی با  -4-12

 و اجرای قرارداد برخوردار بوده و از ایجاد حاشیه و رفتار غیر حرفه ای اکیدا خودداری نماید.

پیمانکار حق واگذاری کل یا بخشی از قرارداد را به غیر بدون داشتن مجوز کتبی از کارفرما به هر شخص حقیقی یا  -1-12

ید و خسارات وارده از محل تضامین و مطالبات بدون حق اعتراض از سوی  در صورت بروز ، پیمانکار خلعو حقوقی ، نداشته 

 جبران میگردد.پیمانکار 

ایی از کار را به مناقصه گزار ) کارفرما ( در صورت تشخیص میتواند در هر مرحله از اجرای مناقصه تمام یا بخشه -0-12

ز یشنهاد و قرارداد منعقد نماید. در این صورت هیچ یک ااز بین نفرات اول تا سوم ( به قیمتهای برنده مناقصه پچند پیمانکار )

( حق اعتراض نداشته و در صورت عدم رضایت و امتناع از عقد قرارداد ، ضمانتنامه های آنان ضبط پیمانکاران ) نفرات اول تا سوم

که پیمانکار فاقد قدرت اجرایی الزم  خواهد شد. ضمنا چنانچه در طول مدت اجرای قرارداد ) با برنده مناقصه ( به کارفرما ثابت گردد

و از اینرو کارفرما دچار ضرر و زیان شود ، کارفرما مختار خواهد بود ضمن حق فسخ قرارداد ) در هر مرحله از کار در ادامه کار بوده 

 ( تمام یا بخشی از قرارداد را به یک یا چند پیمانکار به قیمتهای مناقصه واگذار نماید.

مناقصه گزار احراز گردد که پیشنهاد دهنده بر خالف تعهدات مندرج در  ز اعالم برنده مناقصه ، بهکه پس ادر صورتی -2-12

ار بوده ( در این صورت ه است ) که بر انتخاب وی تاثیر گذاسناد مناقصه عمل نموده و اطالعات نادرست و خالف واقع ارائه نمود

انتنامه وی ، هر گونه که صالح میداند نسبت به جبران خسارت اقدام مناقصه گزار حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد و ضبظ ضم

 نماید و برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .

نظر  رسمی صرف مناقصه گزار چنانچه مصلحت باشد میتواند جهت تسریع در کار از اجرای بعضی از تشریفات  -7-12

یندگان وی را از حق هر گونه دعوی و اعتراض علیه مناقصه گزار یا کارکنان و نما کرده و پیشنهاد دهنده همزمان با امضاء پیشنهادات

 خود سلب مینماید.

هرگاه در هر مرحله از مناقصه بر مناقصه گزار محرز گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به زیان مناقصه گزار  -2-12

بررسی مناقصه حذف میگردد موارد ذیل از سوی مناقصه گزار راسا  ند ، ضمن اینکه پیشنهاد های آنان ازه ایا یکدیگر سازش نمود

 صورت خواهد گرفت : 
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 . یی االف : ضبط مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بدون هیچگونه تشریفات اداری و قض

 .ب : حذف نام پیشنهاد دهنده یا دهندگان ) مذکور ( از فهرست شرکتهای صاحب صالحیت 

 . ای ذیربط و مراجع قضاییج : اعالم مراتب به سازمانه

بر عهده برنده  در روزنامه های دنیای اقتصاد ، خراسان سراسری و آوای خراسان جنوبی آگهی فراخوان یک نوبت هزینه  -9-12

 مناقصه خواهد بود . 

و قابل  کسالهیار کارفرما با اعتب یبرا تیبدون هرگونه محدود یکارگاه و در قبال اخذ ضمانت نامه بانک زیز بابت تجها -11-12

پرداخت متناسبا در هر صورت  شیپرداخت خواهد شد . مبلغ پ مانکاریپرداخت به پ شیدرصد کل مبلغ قرارداد ، پ 11،  دیتمد

 پرداخت مسترد خواهد شد.   شیمذکور پس از استهالک کامل پ ینکمستهلک شده و ضمانت نامه با تیوضع

 .باشدیم یبه عهده و مانکارینیازهای کارکنان پ ریساتأمین ملزومات محل اسکان و غذا و  -11-12

 یمعرف نهیصرفاً در زم باقران مانیبوده و شرکت س مانکاریبه عهده پ نیآالت سبک و سنگ نیماش ازیتأمین سوخت مورد ن -16-12

 خواهد نمود . یهمکار ربطیذ یبه ارگان ها مانکاریپ

شده طبق قبض باسکول کارخانه کارفرما خواهد  لیوزن مواد تحو مانکار،یپ یمالک محاسبه و پرداخت صورتحساب ها -14-12

 بود.

 سایر موارد در پیش نویس قرارداد ضمیمه شده و جزو مستندات مناقصه می باشد .  -11-12

 :تغییر در مقدار (17

تاثیر در مدت آن  بدون ار کار رامقددرصد  60مناقصه گزار میتواند همزمان یا پس از امضاء قرارداد ) تحت عنوان کارفرما ( تا سقف 

 آن تعلق نخواهد گرفت .  افزایش و کاهش دهد . ضمنا به قرارداد هیچگونه تعدیلی در طول مدت

 پاسخگویی به سواالت احتمالی :  (18

ر به در صورت وجود هرگونه سوال اعم از اشکاالت فنی یا قراردادی و یا اسناد مناقصه ، مراتب میبایست به صورت مکتوب و نماب

با  در صورت نیاز به تماس تلفنی  دستگاه مناقصه گزار اعالم گردد ودر مهلت تعیین شده به دفتر مدیریت  10246411112شماره 

 .تماس حاصل گردد حقانیآقای مهندس  19101242221شماره تلفن همراه 

 تسلیم پیشنهادات : (19

های  نشانی یکی از ناقصه و اسناد آن نسبت به تسلیم پاکات پیشنهادی بهپیشنهاد دهندگان میبایست با رعایت کلیه مفاد و بندهای این م

اقدام و در قبال آن رسید دریافت نمایند. بدیهی است به  31/11/98حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  این اسناد 6اعالم شده در بند 

خارج از مهلت مذکور ارجاع گردد ، ترتیب اثری  و همچنین ی غیر از نشانی های فوقپیشنهاداتی که به صورت پستی و یا در محل

 داده نخواهد شد.
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 قیمت : آنالیز (21

بر  را آنالیز قیمت در هر معدن و کار ،، در صورت درخواست مناقصه گزار پیشنهاد دهنده می بایست ضمن تکمیل فرم اعالم قیمت 

زینه های کارگاه و هزینه بیمه و مالیات ، سود پیمانکار و آماده سازی و استخراج ، حمل و سربار هحسب هزینه های مربوطه شامل )

 .ارایه نماید  بطوریکه با قیمت پیشنهادی مطابقت داشته باشدو غیره...( محاسبه 

 مالی : بضاعت (21

م است از کارفرما در تالش است در طول مدت قرارداد نسبت به تسویه مالی مطابق با مفاد قرارداد عمل نماید ولیکن پیشنهاد دهنده الز

باشد بطوریکه را دارا حفظ و نگهداری کارگاه و پوشش هزینه های روزانه و ماهیانه حداقل برای دو ماه کامل  مکفی دربضاعت مالی 

 چنانچه کارفرما نتواند وجهی را بابت صورت وضعیت  وی پرداخت نماید در این صورت خللی در اجرای کار ایجاد نگردد.

 ناریه : انبار  (22

بایستی با کسب مجوزهای الزم  در هر مرحلهو مواد ناریه مورد نیازبوده ندارای انبار ناریه جهت انبارش مواد  در حال حاضر کارفرما

 .انجام پذیرد  پیمانکار)برنده مناقصه( و به هزینه مستقیما توسط

 زمان بازگشایی و اعالم نتایج :  (23

روز کاری ( نسبت به اعالم نتایج مناقصه اقدام نموده و اسناد نفرات  11حداکثر  مناقصه گزار در اولین فرصت الزم پس از پایان مناقصه )

، بدون دعوت از پیشنهاد دهندگان بازگشایی اسناد در جلسه کمیسیون و معامالت مناقصه گزار .چهارم به بعد قابل استرداد خواهد بود

 خواهد بود.

 اعالم پذیرش کلیه شرایط و مفاد اسناد مناقصه : (24

داده  نهاد دهنده با تسلیم پاکات مورد درخواست و امضاء ذیل این اسناد ) این سند پس از امضاء می بایست در محتویات پاکت ب قرارپیش

شود ( اعالم می دارد کلیه شرایط شرکت در مناقصه را پذیرفته و از شرایط معدن و مناقصه آگاهی کامل دارد و بدینوسیله صحت 

 اقصه گزار را تأیید و مسئولیت انرا می پذیرد.اطالعات اعالم شده به من

 نام  و نام خانوادگی امضاء کنندگان مجاز ) تعهد آور (                                                                                                   

 نام شرکت و مهر شرکت                                                                                                                

 تاریخ                                                                                                                           

 



 شماره:

  71/71/89تاریخ :
 

 شرکت سیمان باقران

 واحد بازرگانی

 پیشنهاد قیمت 
 

 فرم پیشنهاد قیمت

امل از امضاء کننده /کنندگان زیر پس از بررسی و آگاهی و بازدید حضوری از شرایط کار و با علم بر مطالب و مندرجات اسناد مناقصه  با اطالع ک

 د قیمت ذیل را ارائه و خود را در برابر اجرای آن مسئول و متعهد میدانم / می دانیم.جمیع شرایط و عوامل موجود ، پیشنها

 

                                                                                       

 

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده ) امضاء تعهد آور (        

 تاریخ تنظیم :                                      

 

 FR1325-00کدفرم:

 شرح مورد مناقصه ردیف
 مبلغ واحد ناخالص

 تن()ریال در هر 

 مبلغ کل ناخالص

 )ریال(

1 
آماده سازی، استخراج ، دپو ، بارگیری ، حمل و تحویل مواد بمقدار 

ز معدن در فاصله تن آلوویوم)مخلوط طبیعی( ا 100110111

 کیلومتری به محل دپو یا هاپر سنگ شکن در کارخانه 11

 

   عددی

   حروفی

0 

آماده سازی، حفاری ، استخراج ، دپو ، بارگیری ، حمل و تحویل مواد 

تن سنگ آهک از معدن در فاصله   0110111 آتشکاری شده بمقدار

 کیلومتری به محل دپو یا هاپر سنگ شکن در کارخانه 11

 

   عددی

   حروفی

0 
آماده سازی، حفاری ، استخراج ، دپو ، بارگیری ، حمل و تحویل مواد 

 7تن سنگ مارن از معدن در فاصله   0110111آتشکاری شده بمقدار 

 کیلومتری به محل دپو یا هاپر سنگ شکن در کارخانه 

   عددی

   حروفی

 ) ناخالص به ریال ( به عدد : 0الی  1جمع کل مبالغ پیشنهادی بندهای 

 ) ناخالص به ریال ( به حروف :   0الی  1جمع کل مبالغ پیشنهادی بندهای 

1 
مجاورت سنگ شکن به  یاز محل دپوها یو حمل مواد معدن یریبارگ

 ) مقادیر آن در حین کار تعیین می گردد( داخل هاپر آن

 

 ------  عددی

 ------  حروفی

 سایر توضیحات :

 %  قابل افزایش یا کاهش می باشد .02در صورت نیاز و صالحدید کارفرما ، میزان تناژ  مناقصه فوق در قرارداد تا  -

 ( درج گردید.بر ارزش افزوده  اتی% مال9شامل مبلغ  کلیه پیشنهادات با اعمال بیمه و مالیات متعلقه )   -


