
                                                                                     بسمه تعالي

 سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيزات مدارس كشور

 استان ايالم ساداره كل نوسازي مدار

 شرايط مناقصه

 :موضوع مناقصه 

 .عالوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر شده است شرايط مشروحه زير نيز مورد عمل قرار خواهد گرفت 

پاكهت دداگانهه    سهه  داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يك پاكت سربسته الك و مهر شده كه محتواي -1

 .مي باشد ، بترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد " ج "و  "ب " و "الف "

در روي پاكت فوق الذكر بايد موضوع مناقصه ، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشهته شهود و در مهلهت    

 .ار تسليم گردد گز مناقصه گاهساعت و تاريخ وصول، به دست مقرر با اخذ رسيد حاوي

ذيل است كه حسب مورد در داخل يكي  6و 5و  4و  3منظور از پيشنهاد مناقصه ، تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهاي  -2

 .قرارداده مي شوند و ج ب ،پاكت الف  سهاز 

كت در مناقصه قرارداده شده است بايهد  اسناد و مدارك مناقصه كه از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختيار داوطلبان مشار -3

بر طبق شرايط مناقصه و دعوتنامه آن و نيز ساير دستور العملها و مقرارت، تكميل و تنظهيم شهده و همهراه سهاير مهدارك در      

 .به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد " ج "و  "ب "و  "الف "خواستي در پاكتهاي 

 :قرارداده شود عبارتند از مدارك و اسناد كه بايد در پاكت الف  -4

 .تضمين شركت در مناقصه كه بايد طبق شرح مندرج دردعوتنامه مناقصه تهيه گردد  -1-4

 :به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد عبارتند از  "ب "مدارك و اسنادي كه در پاكت  -5

 (كت در مناقصهدعوتنامه شر 11و  11با توده به بندهاي )تقشه هاي كلي و تفصيلي ادرايي  -1-5

 (شركت در مناقصه ، انجام تعهدات ، پيش پرداخت ، استرداد كسور وده الضامن )نمونه ضمانتنامه ها  -2-5

 مشخصات فني و خصوصي -3-5

 شرايط خصوصي مناقصه پيمان -4-5

دسهتورالعمل هها در   ايهن  )داخت قيمت همراه با دستورالعملهاي نحوه پر فهرست مقادير و قيمتهاي واحد برآوردي كار ، -5-5

 (مواردي كه از فهرستهاي پايه استفاده مي شود ، همان شرح كليات و سر فصلهاي فهرست بهاي پايه مربوطه خواهد بود 

 .نمي باشد (  14/12/91 – 6415/111)بديهي است بند فوق مشمول قراردادهاي زير بنايي : تبصره 

فهرم  )مول قانون ممنوعيت مداخله كاركنان دولت در معهامالت دولتهي   برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم ش -6-5

 (3شماره 

 (1فرم شماره )دعوتنامه شركت در مناقصه  -7-5

 (2فرم شماره )شرايط مناقصه  -9-5

 (4فرم شماره )تعهد نامه ادرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان  -1-5

رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده بهراي اسهناد مهالي و     -11-5

تعهد آور و در زمان تسليم پيشنهاد اين مناقصه و تاييديه اداره ثبت شركتها ومالكيت صهنعتي مبنهي بهر مودوديهت و عهدم      

 .انحالل شركت 

 :ج قرارداده شود عبارتند از ت اسناد و مداركي كه بايد در پاك -6

 .تكميل شده باشد  5برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم شماره  -1-6

براي مهواردي كهه در    1/1/77مورخ  5453/112-4151/54اوراق و دداول مربوط به تجزيه بها ، موضوع بخشنامه شماره  -2-6

 .صورت لزوم ارائه آن به تشخيص كارفرماذكر شده و در ( 1فرم شماره )دعوتنامه شركت در مناقصه  22بند 

 (6فرم شماره ) فرم تكميل شده تعهد بيمه تمام يا قسمتي از كار كه مورد نظر كارفرما باشد  – 3-6

 2فرم شماره 

 1از 1صفحه 



 

 

ذكر شده ، بدون تغيير ، حدف و يا قراردادن شرط  5و  4و  3كه در بند پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را  -7

 .آن پيشنهاد ناقص و مردود خواهد بود   در غير اينصورت،نمايند ن ، تنظيم و مهر و امضاء آدر 

پيشنهاد مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام ، خدشه ، عيهب ، نقهص و قلهم خهوردگي      -9

در صورت ودود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك مناقصه ، يا ارائه پيشنهاد  مشروط ، مبهم و بر خهالف شهرايط   . نداشته باشد 

 يشهنهاد مهردود اسهت و عينها  بهه پيشهنهاد دهنهده مسهترد مهي شهود نهام ايهن             مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي ، آن پ

 .يد قدامهاي الزم در مورد آن بعمل آا دهندگان به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعالم مي شود تا دپيشنها

د ضهمن اعهالم انهها    ايه نوشته نشده است ب 5و  4چنانچه دستگاه مناقصه گزار اسناد و مداركي را مي خواهد كه در بندهاي  -1

 .تعيين نمايد و ج ب ، نها را نيز در پاكتهاي الف محل قراردادن آ

روز پس از خريهد اسهناد و    5حداكثر تا . هر يك از دعوت شدگان كه نسبت به مفهوم و اسناد مناقصه ابهامي داشته باشند  -11

 .تقاضاي توضيح كتبي نمايند مدارك مناقصه مراتب را كتبا  به دستگاه مناقصه گزار و اطالع داده و 

از سهوي   و نحوه تغيير و تسهليم آنهها كتبها     هر گونه توضيح و تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه -11

 .دستگاه مناقصه گزار اعالم و دزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد 

سناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها بهراي خهود   مناقصه گزار حق تغيير ، اصالح يا تجديد نظر در ا -12

محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب به دعوت شدگان ابالغ مي شود و در صورتيكه پيشنهادهاي قبلي از ابالغ 

كه ممكن است تجديهد نظهر يها     از آنجا. مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا بنمايد 

خرين مهلهت  آاصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير  مقادير يا قيمتها باشد ، در اينصورت دستگاه مناقصه گزار مي تواند 

دريافت پيشنهادها را اعالم كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر 

 .پيشنهاد خود را داشته باشند در 

براي تعيين برنده مناقصه ارقامي كهه  . رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار به عدد و حروف در برگ پيشنهاد نوشته شود  -13

 .به حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود و پيشنهادي كه قيمت كل به حروف نداشته باشد ، مردود است 

روز كاري پس ابالغ كارفرما با سپردن تضمين ادراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهاد خود  7 حداكثر تا برنده مناقصه بايد -14

در غير اينصورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون هيچ تشريفات قضايي بهه نفهك كارفرمها    . ، به انعقاد پيمان مبادرت نمايد 

برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر بهه انعقهاد پيمهان    در صورتيكه . ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد 

نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم ميشود و چنانچه او نيز با توده به مواد ياد شده باشد حاضر به انعقاد پيمان نشهود ،  

 .تضمين او هم به نفك كارفرما ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد 

 .الفاصله مسترد مي شود بفرات اول و دوم مناقصه ، تضمين شركت در مناقصه نفرات بعدي ، پس از تعيين ن -15

شهرايط خصوصهي    51قابل توده آنكه پاداش تسريك در كار و دريمه تاخير در ادراي كارها با نظر دستگاه ادرايي در ماده  -16

 پيمان درج خواهد شد

معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست دمهوري الزامي  19/11/11مورخ  21/97217رعايت بخشنامه شماره  -17

 .مي باشد

 .الزامي است که الزم است همراه پیشنهاد قیمت تحويل گردد 49ارائه آنالیز بها بر فهرست بها سال -81
 

 

 مهر و امضاء مجاز پيمانكار        دستگاه مناقصه گزار     

 :     /      /تاريخ                اره كل نوسازي مدارس استان ايالم     اد:    /    /     تاريخ 

 

 2فرم شماره 

 1از 2صفحه 



 بسمه تعالي

 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيزات مدارس كشور

 اداره كل نوسازي مدارس استان ايالم 

 

 عمومي مناقصه و پيمانمسئوليتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك تعهدنامه ادرا و پذيرش 

 

 :مربوط به مناقصه

امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطالع كامل اين پيشننهاد  بدينوسيله تأئيد مي نمايد كه مهر و  _الف

 در بنند   يينل    متن قوانين، مصوبات آئينامه، دستورالعملها، بخشنامه هنا و بونور كلني اسنناد و مندارب ننامدرده  نده       دهنده از 

 . مي با د

ييد مي نمايد كه اسناد و مدارب موضوع بند   ييل نيز جزو اسناد و مدارب اين مناقصه و پيمان است أهمچنين بدينوسيله ت –ب 

و پيمان مورد قدول پيشنهاد دهنده بنوده و تمنامي مونيوليتها     و متن و مفاد ترتيدات مقرر  ده در آنها در ارتداط با اين مناقصه 

 . الزم و نيز اجرا  كامل آنها نيز بدينوسيله توسط اين پيشنهاد دهنده تقدل و تعهد مي  ود

 :فهرست مقررات و اسناد و مدارب عمومي مناقصه و پيمان –  

 ن بعد  آ و اصالحات 1531ب خردادماه ن آيين نامه تعيين برنده مناقصه مصو1

هييت وزيران در مورد نوع و نحوه و ميزان اخذ تضمين برا  مناقصه ها و عقند   11/5/53هن مورخ  32635ت /115321ن مصوبه 1

 .كار و پيش پرداخت مانجاپيمانها  پيمانكار و حون 

 .مقررات ملي ساختمان  11ئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاهها  ساختماني موضوع مدحث  ماره ن آ5

 .قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهدي يا ملي يا تاريخي 111ن ماده 3

 .كل كشور در مورد بهره بردار  از معادن  ن و ماسه  1566قانون بودجه سال  66ن آئين نامه اجرائي تدصره 3

 .ن نمونه پيمان و  رايط عمومي 6

 11/12/86منورخ   1-32/13853-3566بخشنامه ها   نماره  )ساختماني سيواتي همراه كار ل نحوه واگذار  كار تأمن دستورالع1

 .سازمان مديريت و برنامه ريز  كشور  12/3/1565مورخ  1-33/3516-1218و  ماره 

 . مورد عمل مي با د 23/21/85مورخ  6323/122در مورد قراردادها  زيربنايي موضوع بند فوق بخشنامه  :تبصره

 

سازمان مديريت  18/6/63مورخ  1-1822/33/6111و  ماره  11/11/1565مورخ  1-3332/33/16522ن بخشنامه ها   ماره   8

 135و  115موضنوع مصنوبات جلونات    )و ضمائم آن راجع به حق بيمه كاركنان  نالل در طرحهنا عمرانني    و برنامه ريز  كشور 

 4فرم شماره 

 2از  1صفحه 



د كارهائيكه با قيمتها  پايه و از محل اعتدارات عمراني انجام مي  ود نافنذ  اين بخشنامه صرفاً در مور(  ورا  عال تأمين اجتماعي

 . است

سيونات برقني   و تأ 118وات مكانيكي نشريه  ماره تاسي  112و  81233ن مشخصات فني عمومي كارها  ابنيه نشريات  ماره 5

 .مديريت و برنامه ريز  كشور  112نشريه 

ارزش قدنل  مديريت و برنامه ريز  در مورد نحوه پرداخت سازمان  11/11/1563مورخ  1-3122/33/11515ن بخشنامه  ماره 12

 .ا  مصالح معدني در طرحها  عمرانيخرستاز ا

 سازمان مديريت و برنامه ريز  كشور و فرم قنرارداد كارفرماينان و كنارگران    13/3/1535مورخ  3-1623/33بخشنامه  ماره  -11

 .جهت كار معين در كارگاهها  ساختماني، تاسيواتي، راهواز 

سازمان مديريت و برنامه ريز  كشور در مورد بيمه كارها موضوع بند  18/11/33مورخ  11316/ د ف /3321ن بخشنامه  ماره 11

 . رايط عمومي پيمان  11  ماده 

برنامه ريز  و نظارت راهدرد  رياست جمهنور  الزامني مني    معاونت محترم  18/12/51مورخ  12/81121رعايت بخشنامه  – 15

 با د

 

 :    /         /تاريخ        : نام پيشنهاد دهنده

 نام و نام خانوادگي و امضائ مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده

 ( در پيمان)امضاء كارفرما        ( در مناقصه)امضاء مناقصه گذار 

  



 بسمه تعالي

 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيزات مدارس كشور

 اداره كل نوسازي مدارس استان ايالم 

 

 

 تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در

 22/11/1331معامالت دولتي مورخ  

 :مربوط به مناقصه 

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون مداخله كارمندان دولت در 

مي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد كارفرما يا مناقصهه زهرار  ها دارد كهه      7331معامالت دولتي مصوب دي ماه 

بهه اثبهات برسهد يها چنانچهه افهرادي را كهه مشهمول         ( تا تحويل موقت)ناقصه فوق در خالل مدت پيمان پيشنهاد ارائه شده براي م

ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهمي و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند كارفرما  ا خواهد 

پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ و تاخير اجراي كهار از امهوال او     داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام و تعهدات

 . اخذ نمايد تعيين ميران خسارات وارده با تشخيص كارفرما مي باشد

اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در  ين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مربهور  

دد مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبا مقررات به پيمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنهده  زر

مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما  ا دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نمايهد بلكهه   

خ پيمان و يا تاخيري در اجراي كار را نير به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنهده اعهالم ميهدارد كهه بهر      خسارات ناشي از فس

 . مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آزهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحقا مجازاتهاي مربوطه مي باشد

 

 : نام پيشنهاد دهنده       /      /    : تاريخ

 

نااام و نااام خااانوادمي و  ااما  و اماااام صاااجاان اماااام مواااز و تعهااددور و مهاار پيشاانهاد دهنااده     

 3 فرم شماره



 فرم خوداظهاري اعالم کارها در دست اجرا و ظرفت آماده آماده بكار – 2پیوست شماره 

 براي شركت در مناقصه پروژه     اين نامه اجاع كار در جهت رعايت ظرفيتها اجرايي، مضاء كننده زير متعهد مي زردد در تاريخ  71مطابا ماده 

مبلغ و تعداد كار مجهاز در دسهت    ركارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است بشرح زير مي باشد و با آزاهي از ظرفيتها اجرايي پايه و رشته مربوط از نظ

 . اجراء، ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد

 مبالغ به ميليون ريال

 مانده ظرفیت ت پايه در رشتهظرفی مبلغ کارکرد قرارداد مبلغ قرارداد نام دستگاه اجرائي طرف قرارداد رشته کاري نام پروژه رديف

        

        

        

طابا با دسهتورالعمل رسهيدزي بهه    چنانچه سازمان مديريت و برنامه ريري ظرفيت آماده بكار مذكور را تأئيد ننمايد، مسئوليت در اجراي پروژه بعهده پيمانكار بوده است و م

 . تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي زردد

 امضاء مجاز و تعهد آور

 : تاريخ

ر پيشهنهاد دهنهده در   اين برگ جرء الينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ، به پيمانكار تحويل زردد و پس از تكميل شهدن آن توسهط پيمانكها   * 

 . ه ريري ارسال زرددپاكت الف قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار زرفته و بهمراه اسناد و مدارك مورد نياز به سازمان مديريت و برنام
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 اطالعات و مشخصات شركت مناقصه گر  -1فرم شماره 

 مشخصات حقوقي شركت

 :    كد پستي:                                                                         نام ونشاني پيمانكار 

: دورنگههههههههار: ...................................................................................                       تلفههههههههن تمههههههههاس 

......................................................................... 

-web)سههههههايت الكترونيههههههك (.......................................................e-mail: )پسههههههت الكترونيههههههك 

site...................................................) 

 پرداخت شدهسرمايه  سرمايه ثبت شده تاريخ ثبت شماره ثبت شركت

رئيس هيئت مديره شهركت  

 بمودب آخرين تغييرات

 تجربيات وسابقه كاري نام خانوادگي نام

   

مدير عامل شهركت بمودهب   

 آخرين تغييرات

 تجربيات و سابقه كاري نام خانوادگي نام

   

دارندگان حق امضاء بمودهب  

 آخرين تغييرات

 سمت در شركت نام خانوادگي نام رديف

1    

2    

رشته و رتبه تعيين صالحيت شده در سازمان مديريت و 

 برنامه ريزي كشور

 رشته               رتبه -1

 رشته               رتبه -2

 :نوع شركت 

 سهامي عام                      سهامي خاص  

 :نوع مالكيت 

 دولتي                              خصوصي  

  

 همكاري با شركتهاي پيمانكاري ديگر 

 سهامداران اصلي و درصد سهام آنها

 درصد سهام نام رديف

   

   

 

مودب آخهرين تغييهرات و مههر شهركت را درج     در كادر زير نمونه امضاء فرد يا افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آور به 

 .نمائيد

 نام و نام خانوادگي
 

 مهر شركت   

 سمت در شركت
 

    

 نمونه امضاء
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 خوداظهاري اعضاي هیات مديرهفرم 

 شماره ملي تاريخ تولد محل صدور ش شناسنامه نام پدر نام ونام خانوادگي سمت اعضاء رديف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

9        

1        

11        

11        
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 )24/8/85 مورخ 142825/100بخشنامه شماره  (پروژه هاي زيربنائي   قيمتپيشنهاد
 

 مشخصات  – شرا يط عمومي وخصوصي پيمان       – شرايط خصوصي مناقصه     –پس از آگاهي كامل با بررسي شرايط مناقصه         
ع فني عمومي وخصوصي نقشه هاي اجرايي وكليه مدارك مناقصه مربوط به پروژه و پس از بازديد از محـل كـار و بـا اطـال          

 :كامل از كليه شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه
 . عمليات موضوع پيمان را بر اساس شرايط و مشخصات قيمت مورد نظر بشرح ذيل پيشنهاد ميگردد -1

 
 ريال  جمع كل قيمت پيشنهادي به حروف

 ريال             به عدد  

 
 :مايم كه چنانچه پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مين-2

پيمان را بر اساس فرم منضم به اسناد و مدارك امضاء نمايم و همراه تضمين انجام تعهدات  طبق مفـاد شـرايط                       ) الف
 .تسليم نمايم ) باستثناي روزهاي تعطيل(عمومي پيمان حداكثر ظرف مدت هفت روزاز تاريخ تعيين شده

 مقرر فرق در پيمان ماشين آالت وتجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شـروع بكـار نمـايم                      ظرف مدت )ب
 .به اتمام برسانم) ماه    (       وبه حروف ) ماه(        وكليه كارهاي موضوع پيمان را حداكثر در مدت بعدد

 .ن پيشنهاد محسوب مي شودتاييد مينمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اي -3
 . اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها ندارد -4
 

 :امضاء پيشنهاد دهنده و مهر امضاء          :تاريخ
 :سمت امضاء كننده          :شركت

 :نام شركت
 :نشاني شركت

 مالحظات قيمت پيشنهادي واحد متراژ شماره نقشه عنوان رديف
      ساختمان آموزشي 1

      شتيساختمان سرويس بهدا 2

      ساختمان خانه كارمندي 3

      محوطهديواركشي  4

      سازيمحوطه  5

      طهوسازي محجدول  6

      و ميله پرچمسردرب  7

      خوابگاهسالن  8

9       

      جمع
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