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 (( 10-1401 شرايط عمومي مناقصه ))
  

   405درب های جانبی لوالی جوش تامين  10-1401مناقصه   الف( موضوع مناقصه :

 الزم به ذکر است برای دریافت نقشه لوال به شرکت واحد قراردادها مراجعه کنید.

 ب( مشخصات: 

پیشنهاد خود را در پاکت   03/09/1401 پیشنهاد دهندگان باید حداکثر تا آخر وقت اداری مورخه (1

   حراست( به دفتر مدیریت 1401-10ممهور که روی آن نوشته شده باشد )مربوط به مناقصه 

 د.ننمای دریافت شرکت در مناقصه را رسید ایران خودرو ارائه و شرکت قالبهای صنعتي

 ((. اهد شدبه پيشنهادهايی كه بعد از مهلت مقرر رسيده باشند هيچگونه ترتيب اثر داده نخو ))

 مهر شده بشرح زیر باشد : هر پیشنهاد باید حاوی دو پاکت الك و  (2

 مرتبط  اسناد و شرایط عمومي مناقصه حاوی "الف"پاكت اول يا پاكت ( 1-2

رونوشت از اسناد تایید  -2و روزنامه رسميرونوشت از کلیه صفحات اساسنامه شرکت  -1شامل: 

رونوشت گواهي های حسن  -3ت از سازمان مدیریت صالحیت وزارت کار ویا تعیین رتبه شرک

آدرس  -6رزومه کامل فعالیت شرکت  -5 رونوشت قرارداد های کار جاری وقبلي -4انجام کار 

از شرکت قالبهای صنعتي ایران خوودرو دریافتي  مشخصات -7 کامل دفتر شرکت وتلفن تماس

ضماانننامه یو  فقوره   ،کوت مووکورپا به همراه  به مهر وامضاء پیشنهاد دهنده رسیده که عینا

در که  ريال 000500..000به مبلغ  سپرده شرکت در مناقصهبعنوان  (در پاكت جداگانه  )بانكی

 . باشدوجه شرکت قالبهای صنعتي ایران خودرو 

طوور ه بو قیموت بایود وباشد  فقط حاوی پيشنهاد قيات مي بایست "ب"پاكت دوم يا پاكت ( 2-2

دهنوده رسویده  امضاء پیشنهادمهروبه و  درج پیش فاکتوربه عدد در  وروشن به حروف  صریح و

 . باشد

 روش برگزاری مناقصه : (3

( ابتدا پاکتهای الف باز ورسیدگي مي شود. پیشنهاد دهندگاني که پاکت الف آنها از حیث امضاء 1-3

 . شد مدارك واسناد وکافي بودن سپرده کامل باشد پاکتهای ب آنها نیز باز وخوانده خواهد

یا سپرده آنها کافي نباشد  ( پیشنهاد دهندگاني که محتویات پاکت الف آنها دارای نواقصي باشد و2-3

یا شرایط دیگری بر شرایط مناقصه اضافه نمایند پیشنهادشان کان لم یكن تلقي شوده وپاکوت ب  و

 . عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد باز گشائيآنها بدون 

وپیشنهاد  صنعتي ایران خودرو در رد یا قبول ی  یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشدشرکت قالبهای  (4

 .دهندگان حق هیچ گونه اعتراضي نخواهند داشت
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خواهد  برنده مناقصه شده است منعقد ده ونموامضاء مهر و را  اسناد دریافتيقرارداد با شرکتي که   (5

حسون بعنوان سپرده  میزان کل مبلغ قرارداد به ی  فقره چ  عقد قرارداد باید پس از. برنده مناقصه  شد

 . قالبهای صنعتي ایران خودرو تسلیم نماید به شرکت انجام تعهد

 وی بوه نفوش شورکت  شورکت در مناقصوه ، سپردة چنانچه برنده مناقصه به هر دلیلي انصراف دهد  (6

 . قالبهای صنعتي ایران خودرو ضبط خواهد شد

پس از انعقواد قورارداد بوا برنوده مناقصوه  مناقصه دوم وسوم رتبه های هشرکت در مناقص سپرده  (7

اول( مسترد خواهد شد. درصورت خودداری برندة مناقصه از انجام معامله، شورکت قالبهوای  رتبه)

دوم نیوز  رتبوهدوم اقودام نمایود وچنانچوه  رتبوه صنعتي ایران خودرو حق دارد در انعقاد قرارداد با

رداد نباشد سپرده وی نیز به نفش شرکت قالبهای صونعتي ایوران خوودرو ضوبط حاضر به انعقاد قرا

 شرایط فوق مي باشد.( مشمولسوم نیز  رتبه. ) خواهد گردید

آزاد راه کرج،  5شرکت قالبهای صنعتي ایران خودرو واقش در کیلومتر  ، موضوع مناقصه انجاممحل  (8

 قزوین مي باشد.

ارائه گردد و در غیر  بصورت خوانا و کامل تحویلي پیش فاکتورب پیشنهادات قیمت حتماً باید در قال  (9

 . این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد

 از برنده مناقصه اخو خواهد شد . روزنامه هزینه چاپ آگهي (10

 آشنایي و بازدید از شرکت قالبهای صنعتي ایران خودرو الزامي مي باشد .  (11

اداره قورارداد  –تودارکات د به مدیریت ت بیشتر مي تواننشرکت کنندگان در مناقصه برای کسب اطالعا  (12

 اموور 026-34706614 ودرو مراجعه ویوا بوا شوماره تلفون :قالبهای صنعتي ایران خ شرکتهای خرید 

 . دنقراردادها تماس حاصل نمای
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 بسمه تعالي

شراك   10-1401 با آگاهي كامل از شرااي  ممريمي مناه ره شرما               اينجانب                     

 . هالبهاي صنعتي اياان خيد و بدينيسيله امالم ميدا م كه شااي  فيق مي د هبيل اينجانب ميباشد

 شماره تماس:

 

  د دهند مها و امضاء و اثا انگش  پيشنها                                                                  

           

           

      

شاك  هالبهاي صنعتي اياان خيد و، بدينيسيله امالم مي دا م كه شااي  فيق مي د هبيل اينجانب مري 

 باشد.
 

 مها وامضاء واثا انگش  پيشنهاد دهند 
 


