
 

 سمه تعالیاب

  9/96شماره  ناقصهمشرایط عمومی 

    واگن هاي مخزندار  استیمباز سازي لوله هاي 
دربسـته   پیشنهاد خود را در پاکت 19/10/96  مورخشنبه  سه  روز آخر وقت اداريتا باید حداکثر  دهندگان پیشنهاد -1

ـ  ) 09/96 شـماره مناقصـه   ( باشد شده نوشته آن روي که ممهور تیـار خـود بـه    االخ تـام  نماینـده  اً یـا بوسـیله  شخص
از  قبل نمایند که ارسال به نحويسفارشی  پست و یا مستقیماً بوسیله داده تحویل شرکت فنی تدارکات قراردادها و امور

  تحویل شده باشد .  مناقصهجلسه  موعد تشکیل
  نخواهد شد. پذیرفته ل شودتحویمقرر  ساعت روز و بعد از که یاتپیشنهادتذکر : 

 عبارت است از: است قرار گرفته دهنده در اختیار پیشنهاد مناقصه در این شرکت جهت که و اسنادي مدارك -2
 حاضر عمومی شرایط -الف 

   فرم پیشنهاد قیمت -ب 
  : زیر باشد شرح به مهر شده پاکت دو هر پیشنهاد باید محتوي -3

  : است موارد ذیل محتويکه  "الفپاکت " تحت عنوان اول اکتپ  1-3       
  ز رسیده باشد.مناقصه که به امضاي مجا عمومی شرایط1-1-3
تصویر شناسنامه و کارت ملی براي اشخاص حقیقی و روزنامه رسمی با آخرین تغییرات و صاحبان امضاء  2-1-3

  براي اشخاص حقوقی مجاز
  د. بو خواهد قیمت پیشنهاد محتوي فقط "ب پاکت"باشد  شده نوشته آن روي که ومد پاکت 2-3   
   قیمت پیشنهادي می بایست صریح و روشن در فرمتی که پیوست همین اسناد می باشد ارائه گردد. *
 برمبنـاي  و هرگونـه عـوارض دولتـی    مالیات از جمله قانونی اتکسور کلیۀ پیشنهادي باید در قیمت دهنده پیشنهاد *

و  سود خـود را محاسـبه   حمل و همچنین، از قبیل هزینه هاي بارگیري و متعلقه جانبی هايهزینه و کلیۀ جاري مقررات
خـالص معاملـه تعیـین     مبلغ بعنوان،  پیشنهادي مبلغ ، مناقصهدر  دهنده پیشنهاد شدن برنده منظور نماید و درصورت

  خواهد شد.
گذار از سـوي شـرکت کننـده     مناقصهو ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف مناقصه شرکت در :  تذکر مهم

 محسوب می شود.
قرار زیـر   به معامالت در حضور کمیسیون 23/10/96 مورخ  شنبهروز صبح  10ساعت در رسیده پیشنهادات به نسبت -4

 خواهد شد:اقدام 
آنها از حیث مدارك  "الفپاکت "از و رسیدگی می شود و نسبت به پیشنهاداتی که محتویات ب "الف پاکت"ابتدا   -1-4

  آنها نیز باز و خوانده می شود. "ب پاکت"کامل و مهر و امضاء شده باشد 



 

افـزوده باشـند    ناقصهشرایط مآنان داراي نواقصی بوده و یا شرایط دیگري بر  "الف پاکت"اشخاصی که محتویات  -2-4
  عیناً مسترد می شود. بازگشاییآنها بدون  "ب پاکت"شده و تلقی دشان کان لم یکن پیشنها

  حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان تام االختیار آنها در جلسه بازگشایی پاکات اختیاري می باشد . -3-4
  باشد.مختار میپیشنهادها  یا تمامی در رد هر یک شرکت -5
 تسـلیم  گــــواهی یـا رونوشـت    شرکاء خود پیشنهاد را امضاء نماینـد بایـد عـین    از طرف یا چند نفر یک چنانچه -6

  باشند. نموده تسلیم "الف پاکت"پیشنهاد خود در  ضمیمه باشد به شده تصریح امضاء در آن حق خود را که وکالتنامه
  باشد.  می برنده هدهبع مناقصه آگهی چاپ هزینه -7
باشـد   اعتبار در پیشنهاد ذکر نشده مدت باشد چنانچه ماه یک نباید کمتر از قرائت اعتبار پیشنهادها از تاریخ مدت -8

  خواهد بود. دهنده پیشنهاد از طرف شرط این قبول پیشنهاد بمنزلهتسلیم 
سـرقت و ...) و همچنـین جبـران کلیـه     (از قبیل سـوانح،   فروشندهلیت کلیه مسائل مربوط به عوامل انسانی ئومس  -9

  لیتی ندارد.ئوهیچ گونه مسشرکت باشد و می پیمانکارخسارات احتمالی به عهده 
  نخواهد شد. اثر داده ترتیب پیشنهاددهنده انصراف درخواست به ،پاکات از تسلیم پس -10
تـدارکات  امور قراردادهـا و  به ساعات اداري  در بیشتر می توانند بـراي کسب اطالعاتمناقصه شرکت کنندگان در  -11

  فرمایند.تماس حاصل   108داخلی  66424900و یا با تلفن  آهن حمل و نقل مراجعه شرکت راهفنی 
و نیز فـرم پیشـنهاد قیمـت کلیـه     مناقصه  و دیگر اسناداعالم می دارد که با امضاء شرایط عمومی  پیشنهاد دهنده -12

  را قبول نموده و متعهد به اجراي تمامی آن می باشد.شرایط و مفاد مندرج در آن 
  می باشد..........................................................  مقیم جانب/اینجانباننشرایط فوق مالحظه شده و مورد قبول ای

  
  
  
  
  
  
  
  

  :مهر و امضاء پیشنهاد دهنده محل
  
  
  



 

  بسمه تعالی
  9/96شماره  مناقصه پیشنهاد قیمت

  باز سازي لوله هاي استیم واگن هاي مخزندار
  

  زیر: امضاء کنندگان / اینجانبان..............................................................................................اینجانب
  ..................................................... : ..................................................................نشانیبه

ملی:..........................................................................................................                تلفن:.........................................وکد

  باز سازي لوله هاي استیم واگن هاي مخزندار فنی و بازرگانی خود را در خصوص احتراما این شرکت پیشنهاد قیمت       
  درپاکت دربسته به آن شرکت ارسال می نماید .  جدول ذیل درج و  به شرح

  
  توضیحات :

  
  یشنهاد دهندهامضاء و مهر پ                                                                                                       

  
  تحویل شود. "پاکت ب"این فرم (پیشنهاد قیمت) پس از تکمیل در  : تذکر

  قیمت  واحد(ریال)   انجام کارشرح   ردیف

1  
مربوط به تعویض کامل لوله هاي بخار واگنها ( با توجه به تامین لوله ها و  1ویه ي ر

   اتصاالت )

    )جهت کلیه واگنها(انجام تست لوله بخار   2

    لوله بخار شستشوي واگنهاي داراي نشتی  3

    انجام شرح خدمات عمومی مونتاژ و دمونتاژ لوله هاي بخار  4

    یوب لوله هاهزینه وصله گذاري نقاط مع  5

    طعی از لوله که قابل وصله گذاري نمی باشد  زینه مربوط به برش و بازسازي مقاه  6
    مدت اعتبار پیشنهاد 

    شرایط پرداخت


