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عم
-1دعىتىاهم و رشایظ ىمی زمایذي
-2تعهذانهم(رفم شماسي)1

شم
-3تعهذانهم پیشنهاد دهنذي ردمىسد عذم ىل اقنىن منبع دماخلً کاسمنذان(رفم شماسي)2

-4ربگ پیشنهاد قیمت(رفم شماسي )3
تىهج:

الصم هب ررک است هک کلیً صفحات ایه دفتشهچ می بایست هب مهر و امضای تعهذآوس و ارث اوگشت پیشنهاد دهنذي ربسذ .رد

غیشاینصىست پیشنهاد دهنذي اص رشکت رد زمایذي حزف می رگدد.

رقائت شذ مىسد قبىل می باشذ

آثبد هوسٌی

مهر و امضا
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ی عم
م
دعى تىاهم و رشا ظ ى ی زمایذي

هَضَعٍ:اگزاسی اًتطبسات داًطجَیی
هحل :داًطگبُ اصاد اسالهی ٍاحذ ًَساثبد هوسٌی
هذت لشاسداد اجبسُ 12:هبُ ضوسی
ضشایظ :
)1داًطگبُ دس سد یب لجَل پيطٌْبدات ٍ یب اًؼمبد لشاس داد هختبس هی ثبضذ .
 )2ثِ پيطٌْبدات هجْن هطشٍط ٍ فبلذ سپشدُ یب داسای للن خَسدگی یب ٍاغلِ پس اص اًمضبی هْلت همشس تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ .
 )3پشداخت ثيوِ ،هبليبت،هبليبت ثش اسصش افضٍدُ ٍ وليِ وسَسات لبًًَی ثِ ػْذُ هتمبضی هی ثبضذ .
)4هتمبضی دس غَست ثشًذُ ضذُ حك اًتمبل هَسد اجبسُ سا جضئبً یب والً ثِ ضخع دیگش ًذاسد .
)5غالحيت وبسوٌبى ثبیذ ثِ تبیيذ حشاست داًطگبُ ثشسذ ( فؼبليت دس اًتطبسات هٌَط ثِ اخز غالحيت ًبحيِ داًطگبُ هی ثبضذ )
)6هتمبضی داسای سَاثك وبسی ثب اسائِ گَاّی سبثمِ هی تَاًذ داسای اٍلَیت ثبضذ.
)7پشداخت ثْبی آة ثَفِ ثِ ػْذُ داًطگبُ هی ثبضذ ٍ ثْبی ثشق هػشفی عجك تَافك ثِ ػْذُ هستبجش هی ثبضذ.
 )8وبسوٌبى اًتطبسات ثبیذ داسای وبست هخػَظ ثَدُ ٍ اضخبظ دیگش حك فؼبليت دساًتطبسات سا ًذاسًذ.
)9حفظ ًظبفت اًتطبسات ٍ هحيظ جلَی آى ّوچٌيي ثْذاضت ٍ ایوٌی اًتطبسات ثِ ػْذُ هستبجش است .
)10فشٍش هحػَالت فشٌّگی ثذٍى هجَص ٍ دخبًيبت اويذاً هوٌَع است  .استؼوبل دخبًيبت تَسظ پشسٌل دس حيي وبسهوٌَع است .
 -11صهبى اًؼمبد لشاس داد هجلغ چْل هيليَى سیبل (

 ) 40/000/000ثِ ػٌَاى ٍدیؼِ اص هستبجش اخز خَاّذ ضذ همتضی

است « هتمبضی ثب هحبسجِ ایي هجلغ ثِ ػٌَاى ٍدیؼِ سّي ليوت پيطٌْبدی خَد سا اػالم داسد».
-12دس غَست اػالم اًػشاف ثشًذُ هضایذُ سپشدُ ًبهجشدُ ثِ ًفغ داًطگبُ ضجظ خَاّذ ضذ.
-13تب صهبى اًؼمبد لشاس داد وليِ سپشدُ تَدیؼی دس حسبة داًطگبُ ثبلی خَاّذ هبًذ .
 =14ضشوت دس هضایذُ ٍ دادى پيطٌْبد ثِ هٌضلِ لجَلی توبم اختيبسات ٍ تىبليف همشس دس آئيي ًبهِ وويسيَى هؼبهالت داًطگبُ هی ثبضذ.

آثبد هوسٌی

لشائت ضذ هَسد لجَل هی ثبضذ.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

اهضبء اثش اًگطت:
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 -15هستبجش هی ثبیست جْت پشداخت هبل االجبسُ هبّيبًِ  ،ضص فمشُ چه دس ٍجِ داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ هوسٌی غبدس ٍ تحَیل
ًوبیذ  ( .اسائِ گَاّی اهضبء اص دفتشخبًِ الضاهی است ) ضوي اػالم ضوبسُ حسبة خَد دس فشم دسخَاست  ،چه ّبی غبدسُ فمظ اص ّويي
حسبة لبثل لجَل خَاّذ ثَد .
 -16هستبجش هی ثبیست هبل االجبسُ سا دس هَػذ همشس ٍ حذاوثش تب پٌجن هبُ ثؼذ پشداخت ًوبیذ فيص آى سا تحَیل اهَس هبلی ًوبیذ دس
غيش ایٌػَست داًطگبُ هختبس هی ثبضذ ثب فسخ یه عشفِ لشاس داد ًسجت ثِ تؼغيلی هحل اجبسُ الذام ٍ ًسجت ثِ ججشاى خسبسات اص
هحل تضويٌبت هستبجش الذام ًوبیذ .
-17پشداخت هجلغ  20/000/000سیبل ثبثت ضشوت دس هضایذُ دس ٍجِ داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ هوسٌی ثِ حسبة ضوبسُ
ً 0105885393006ضد ثبًه هلی داًطگبُ الضاهی است .
-18اجبسُ ثْبی هبّْبی فشٍسدیي ٍ تيش ٍ هشداد اجبسُ ثْبی تؼييٌی سبیش هبّْب هی ثبضذ .
-19هسئَليت حفبظت ٍ ًگْذاسی اضيبء  ،تجْيضات ٍ اهىبًبت ٍ اهَال

هستبجشثـش ػْـذُ ٍی هيجبضـذ ٍ ّيچگًَـِ هسـئَليتی دس

ایـي صهيٌـِ هتَجـِ داًطگبُ ًيست.
--20هستبجش هىلف است ضوي سػبیت همشسات ٍ هَاصیي غٌفی ٍ وست هجَص اص همبهبت ٍ هشاجغ ریػالح جْت اسائِ خـذهبت هَضـَع
لـشاسداد وليـِ وبسوٌبى تحت ًظش خَد سا ثب سػبیت هَاصیي لبًًَی ثيوِ ًوَدُ ٍ ثغَس ولی هسئَل تبهيي ًيشٍی اًسبًی هجشة ٍ وليـِ
ادػبّـبی اسـتخذاهی آًـب ى ثبضـذ ٍ هسئَليت پشداخت هبليبت ٍ ػَاسؼ ٍ ثيوِ ٍ غيشُ اص هٌبفغ تحػيل ضذُ ًيض ثشػْذُ عشف
لشاسداد است ٍ داًطگبُ دس لجبل ّشگًَـِ ضـىبیت ٍ اد ػـب اػـن اص حمَلی ٍ جضایی دس هشاجغ غبلحِ هػَى است ٍ هسئَليت آى توبهبً
ثشػْذُ عشف لشاسداد است.
-21هستبجش هتؼْذ ٍ هلضم است ضوي سػبیت وليِ همشسات هشتجظ داًطگبُ اص تىثيش ّش ًَع اعالػيِ ٍ یب آگْی ٍ یب هَاسد هتفشلِ
غيشآهَصضـ ی ثـذ ٍى هجَص داًطگبُ خَدداسی ًوبیذ.
-22آئيي ًبهِ ٍ دستَسالؼول ّبی هشتجظ داًطگبُ دس ّش حبل ٍ دس ّش صهبى دس حىن لشاسداد ثَدُ ٍ عشف لشاسداد هلضم ثِ اجشای آى هيجبضذ .

 -23دس غَست اًؼمبد لشاس داد  ،فسخ اص ًبحيِ هستبجش تحت ّش ضشایغی لبثل لجَل ًيست دس غَست اػالم فسخ یب اًػشاف داًطگبُ
هختبس هی ثبضذ اص تػويٌبت هستبجشوليِ خسبسات لبًًَی ثِ ػالٍُ اجبسُ ثْبی صهبى ثبليوبًذُ سا ٍغَل ًوَدُ ٍ اص خشٍج اجٌبس ٍ
ٍسبیل داخل اًتطبسات تَسظ هستبجش جلَگيشی ثِ ػول آٍسد  ( .ایي ثٌذ هستثٌبء اص اهَس فَسس هبطٍس هی ثبضذ )
 -24ظشف هْلت یه ّفتِ پيطٌْبدات لشائت ٍ ثشًذُ هٌبلػِ اػالم هی گشدد ٍ چٌبًچِ پس اص هؼشفی ٍ اعالع ثِ ضخع ثشًذُ ً ،بهجشدُ
ظشف یه ّفتِ پس اص اعالع ًسجت ثِ اًؼمبد لشاس داد ٍ یب اػالم اًػشاف وتجی ثِ داًطگبُ هشاجؼِ ًٌوبیذ ًفش دٍم ثؼٌَاى ثشًذُ اػالم ٍ
سپشدُ تَدیؼی ثِ ًفغ داًطگبُ ضجظ خَاّذ ضذ .
لشائت ضذ هَسد لجَل هی ثبضذ.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
اهضبء اثش اًگطت:

آثبد هوسٌی
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 -25چٌبًچِ ًفش اٍل حبضش ثِ اًؼمبد لشاس داد اجبسُ ثب داًطگبُ ًجبضذ سپشدُ ٍی ثِ ًفغ داًطگبُ ضجظ هی گشدد ٍ ثب ًفش دٍم لشاس داد
اجبسُ هٌؼمذ خَاّذ ضذ ٍ چٌبًچِ ًفش دٍم اص اًؼمبد لشاس داد ثب داًطگبُ هٌػشف گشدد سپشدُ اٍ ًيض ثِ ًفغ داًطگبُ ضجظ خَاّذ ضذ .
 -26هذت اجبسُ  12هبُ ضوسی هی ثبضذ  .ضوٌبً تؼغيالت داًطگبُ ضبهل تؼغيالت ًَسٍص – تبثستبى – ثيي تشم – اهتحبًبت ٍ ً ...يض جضٍ
هذت لشاس داد ثَدُ ٍ اجبسُ ثْب ثغَس وبهل دسیبفت خَاّذ ضذ .
 -27تْيِ ٍ تبهيي وليِ ٍسبیل ٍ هلضٍهبت هَسد ًيبص ثؼْذُ هتمبضی ( هستبجش ) هی ثبضذ.
-28ثِ پيطٌْبدّبی هؼيَة ًبلع هخذٍش هجْن  ،هطشٍط ٍ ّوچٌيي پيطٌْبدّبیی وِ ثؼذ اص ٍلت همشس ٍ یب ثب هذاد ًَضتِ ضَد تشتيت
اثش دادُ ًوی ضَد ٍ ػيٌب ثِ پيطٌْبد دٌّذُ هستشد هی ضَد ٍ پيطٌْبد دٌّذُ اص اداهِ ضشوت دس هضایذُ هحشٍم هی گشدد .
 -29پيوبًىبس ثِ ّيچ ػٌَاى حك ٍ اجبصُ ًذاسد دس خشیذّب اص ثبصاس اص اػتجبس ٍ ًبم داًطگبُ استفبدُ ًوبیذ ٍ دس غَست هطبّذُ ثب پيوبًىبس
ضذیذا ثشخَسد هی ضَد.
 --30اًؼمبد لشاسداد اجبسُ ثب ثشًذُ هضایذُ ٍ ضشٍع ثِ وبس هستأجش هٌَط ثِ اخز هجَص اص نمیسيَى هغاهالت استبى یب سـبصهبى هشوـضی ٍ
اداسُ وـل اهَس حمَلی داى شگبُ ٍ تبئيذ ظ ال حيت هستبجش اص سَی حشاست ٍاحذ هوسٌی هی ثبضذ ٍ غشف ثشًذُ ضذى دس هضایذُ
ُ یچگًَِ حـك ٍ حمـَلی سا ثشای ثشًذُ هضایذُ ثِ ُ مساُ ًخَ اُ د داضت ٍ چٌبًچِ ظال حيت ثشًذُ هضایذُ یب هضایذُ ثشگضاس ضذُ اص سَی
هشاجغ فَق الزوش تبئيذ ًگشدد ٍ یب هضایـذُ اثغب ل گشدد ثشًذُ هضایذُ حك ُ یچگًَِ ادػب ضىبیت ٍ اػتشاضی سا ًخَ اُ د داضت ٍ حك
ُ سگًَِ اػتشاؼ یـب ضـىبیتی سا دسایـي خػـَ ظ اص خـَد سلت ٍ سبلظ ًنٍدُ است .
ٍ -31اسیض فيص دٍیست ّضاس سیبل ثـِ حسـبة سـيجب  0105885393006ثـِ ًـبم داًطـگبُ آصاد اسـ ال هی ٍاحـذ ًَساثبد هوسٌی ًضد
ثبًه هلی ثبثت خشیذ اسٌبد هضایذُ

-32

-دس غَستيىِ پيطٌْبد ایٌجبًت هَسد لجَل ٍالغ گشدد  ،هتؼْذ هی ثبضن ظشف هذت  7سٍص اص تبسیخ اػالم داًطگبُ ًسجت ثِ

اًؼمبد لشاس داد اجبسُ ٍ ضشٍع وبس الذام ًوبین دس غيشایٌػَست داًطگبُ هجبص خَاّذ ثَد وِ سپشدُ ضشوت دس هضایذُ سا ثِ ًفغ خَد ضجظ
ًوبیذ ٍ ثب ًفش ثؼذی هضایذُ لشاس داد اجبسُ هٌؼمذ ًوبیذ .
 -33وليِ هَاسد ٍ ضشایغی وِ دس اسٌبد هضایذُ روش ًگشدیذُ ٍ دس لشاسداد هی ثبضذ سا لجَل داسم .
-34هسئَليت حفبظت ٍ ًگْذاسی اضيبء  ،تجْيضات ٍ اهىبًبت ٍ اهَال هستبجش ثـش ػْـذُ ٍی هيجبضـذ ٍ ّيچگًَـِ هسـئَليتی دس
ایـي صهيٌـِ هتَجـِ داًطگبُ ًيست.
--35هستبجش هىلف است ضوي سػبیت همشسات ٍ هَاصیي غٌفی ٍ وست هجَص اص همبهبت ٍ هشاجغ ریػالح جْت اسائِ خـذهبت
هَضـَع لـشاسداد وليـِ وبسوٌبى تحت ًظش خَد سا ثب سػبیت هَاصیي لبًًَی ثيوِ ًوَدُ ٍ ثغَس ولی هسئَل تبهيي ًيشٍی اًسبًی هجشة
ٍ وليـِ ادػبّـبی اسـتخذاهی آًـب ى ثبضـذ ٍ هسئَليت پشداخت هبليبت ٍ ػَاسؼ ٍ ثيوِ ٍ غيشُ اص هٌبفغ تحػيل ضذُ ًيض ثشػْذُ
عشف لشاسداد است ٍ داًطگبُ دس لجبل ّشگًَـِ ضـىبیت ٍ اد ػـب اػـن اص حمَلی ٍ جضایی دس هشاجغ غبلحِ هػَى است ٍ هسئَليت آى
توبهبً ثشػْذُ عشف لشاسداد است.
-36آئيي ًبهِ ٍ دستَسالؼول ّبی هشتجظ داًطگبُ دس ّش حبل ٍ دس ّش صهبى دس حىن لشاسداد ثَدُ ٍ عشف لشاسداد هلضم ثِ اجشای آى هيجبضذ .
آثبد هوسٌی
لشائت ضذ هَسد لجَل هی ثبضذ.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

اهضبء اثش اًگطت:
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 -37ليوت پبیِ اجبسُ اًتطبسات داًطجَیی هجلغ  12000000سیبل (دٍاصدُ هيليَى سیبل ) هی ثبشد
- 38پيطٌْبدات هی ثبیست دس دٍ پبوت الف ٍ ة اسائِ گشدد.
پاكت الف شامل:
* -فيص ثبًىی هَؼٍع ثٌذ ( 22سپشدُ ضشوت دس هضایذُ)
*-فيص ثبًىی هَؼٍع ثٌذ ( 31خشیذ اسٌبد)*-تؼْذ ًبهِ ٍ هبثمی اسٌبد هضایذُ ،
* -سصٍهِ وبسی ٍ یب پشٍاًِ وست ٍ یب هذاسن ضشوت (اختيبسی هی ثبضذ)
پاكت ب شامل:
 : -ثشي پيطٌْبد ليوت

لشائت ضذ هَسد لجَل هی ثبضذ.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

اهضبء اثش اًگطت:

آثبد هوسٌی
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تعهذانهم

.

رفم شماسي1

قی
مت پیشنهادی خىد سا رب مبىای

بذینىسیلً اعالم می داسد رشکت /اينجانب

نم
اعالع دقيك اصرشایظ مىسد نظردانش گاي اساهئ ىدي و متعهذ می رگدد هک رد صىست ربنذي شذن رد زمایذي رظف

ي ض ًا
نم نس
ت
م
م
ع
ط
دمت هفت سوص عقذ رقاسداد ىدي و بت هب ارجای پیمان اقذام نما م .ىا هذ ی رگدم رد ىل صمان

قیض تغ
ي
ارجای پیمان هب ره علتی تها يیش و يا ارفایش يابذ هب چيه عنىان تقاضای تعذ ل بها اص کاسرفما ننمايم و مفاد
رقاسدادفی ما بيه سا الصم االرجا بذانم.
رقائت شذ مىسد قبىل می باشذ
مهر و امضا

آثبد هوسٌی
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پیوست  :دارد
واحد نورآباد ممسنی
.

شم
تعهذ انهم پیشنهاد دهنذي رد مىسد عذم ىل اقنىن منع دماخلً کاسمنذان دانش گاي آصاد اعالمی

رفم شماسي2

كم
مشم مم
بذینىسیلً ایه پیشنهاد دهنذي با امضاء ایه وسهق  ،اتييذ می نمایذ هک ىل نىعيت ذمكىس رد اقنىن دماخلً کاسمنذان دانش گاي آصاد اعالمی ربارب تبصشي مادي  36آئيه انهم یسيىن

تضم
نم
معامالت ی باشذ و چىانچً خالف ایه مىضىع هب اثبات سسذ  ،کاسرفما يا زمایذي زگاس حك داسد هک پیشنهاد اساهئ شذي ربای زمایذي فىق سا رمدود و يه رشکت رد زمایذي سا ضبظ نمایذ.

همچ
تشخي
نيه قبىل و اتييذ می رگدد هک ره گاي ایه پیشنهاد دهنذي ربنذي زمایذي فىق ص دادي شذ و بعنىان پیمان کاس پیمان رمبىط سا امضاء نمایذ و خالف اظهاسات فىق رد خالل دمت پیمان ) ات
قسض
ین
مشم مم
ي
تحى ل مىقت ( هب اثبات ربسذ يا چىانچً رفد يا ارفادی سا هک ىل نىعيت رد اقنىن فىق هستنذ  ،رد ایه پیمان سهیم و ر فع رگدانذ و يا تی اص کاس سا هب آانن محىل نمایذ  ،کاسرفما
فس
فس
حك خىاهذ داشت هک رقاسداد سا خ و مانت انهم انجام تعهذات پیمان کاس سا ضبظ و خغاست واسدي رد ارث خ پیمان و اتخیش ارجای کاس سا اص امىال پیمان کاس اخز نمایذ.
تع
تشخي
تزرک  :ييه میضان خغاست واسدي با ص کاسرفما می باشذ.
لي تغ
مشم
ایه پیشنهاد دهنذي متعهذ می رگدد چىانچً رد حيه ارجای پیمان هب د ل يیشات و يا انتصابات رد دست گاي ىل اقنىن ررک شذي رگدد  ،بالافصلً رماتب سا هب کاسرفما اعالع دهذ ات

نس
فس نم
کاسرفما ربارب مقرسات بت هب پیمان خاتمً دادي شىد .بذيهی است چىانچً پیشنهاد دهنذي رماتب فىق سا بالافصلً هب اعالع کاسرفما رنعانذ هن تنها کاسرفما حك داسد پیمان سا خ ىدي و
فس
نم
تشخي
مانتىاهم اهی رمبىهط سا ضبظ نمایذ بلکً خغاسات انشی اص خ پیمان ويا اتخیش رد ارجای کاس سا نیض بىا هب ص خىد اص امىال ایه پیشنهاد دهنذي وصىل خىاهذ ىد.

مت
ت مستح
مضااف ایه پیشنهاد دهنذي اعالم می داسد هک رب مجاصاتهای متشتب هب خلفيه اص اقنىن فىق آگاهی کامل داشتً ورد صىست خلف ك مجاصاتهای رمبىهط می باشذ.
رقائت شذ مىسد قبىل می باشذ
آثبد هوسٌی

مهر و امضا
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نش
رفم پیشنهادات اجاسي بهای انتشاسات دا دىیی

.

اينجانب  :انم

انم خانىادگی :

رفصنذ :

ي
اتس خ تىلذ :

رفم شماسي 3

شماسي شىاسىاهم :

م
نش
ممس
ه قبىل تمام رشایظ زمایذي ( رفم شماسي يك ) متقاضی اجاسي انتشاسات دا دىیی واقع رد دانش گاي اصاد اعالمی واحذ نی با مبلغ پیشنهادی ماهیاهن

صاردي اص :

قیمت هب رحوف

قیمت هب عذد

می باشم.
ًا

ضىا اعالم می داسم :

نس
ي
 - 1رد صىستیکً پیشنهاد اينجانب مىسد قبىل واقع رگدد  ،متعهذ می باشم رظف دمت يك هفتً اص اتس خ اعالم دانش گاي بت هب انعقاد رقاس داد اجاسي و رشوع کاس اقذام نمايم رد
غیشاینصىست دانش گاي مجاص خىاهذ بىد هک سپشدي رشکت رد زمایذي سا هب نفع خىد ضبظ نمایذ و با نفر بعذی زمایذي رقاس داد اجاسي منعقذ نمایذ .

ممس
 - 2ارعان داسم هک دانش گاي آصاد اعالمی واحذ نی رد قبىل يا سد ره يك يا تمام پیشنهادات واصلً داسای اختیاس می باشذ .
 - 3کلیً مىاسد و رشایطی هک رد اسىاد زمایذي ررک وگردیذي و رد رقاسداد می باشذ سا قبىل داسم .

كس
تزرک : 1چيه ضىهن تعطیالتی اص دمت رقاس داد ش نخىاهذ شذ .

تكضي
مقت
تزرک : 2ضی است متقاضی رفم ردخىاست زمایذي سا پظ اص رديافت با ل و الك و مهرشذي هب انضمام فیش رپداختی ( بابت سپشدي رشکت رد زمایذي ) رد رمکت رسبستً رظف مهلت

ي
ي
5سوص اص اتس خ آگهی آن سا هب دبیشخاهن دانش گاي تحى ل نمایذ و سسيذ رديافت داسد .
 - 4آردط دقيك و تلفه :

رقائت شذ مىسد قبىل می باشذ

آثبد هوسٌی

مهر و امضا
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