ثسوِ تؼبلي
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((

آگهي مشايده عمومي ( نوبت اول ))

ضوبسُ 130/97/13224 :
تبسيخ 1397/08/21 :

مقدمه :
ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿز هبصًذساى ثؼٌَاى هضايذُ گضاس دس ًظش داسد تؼذاد حدذٍد  ( 14.594.218چْدبسدُ
هيليَى پبًػذ ٍ ًَد ٍ چْبس ّضاس ٍ دٍيست ٍ ّدذُ )خلذ اًَاع دكتشچِ تَليذ ثش ًيبص خَد سا ثشاسبس هطخػبت دسج
ضذُ دس خذٍل پيَست ضوبسُ يي اص عشين آگْي هضايذُ ػوَهي عجن ضَاثظ ٍ ضشايظ ريل ثلشٍش سسبًذ:

هحل ثبصديذ اص دكتشچِ ّب هَسد هضايذُ ًيلَهتش  12خبدُ سبس  -سوٌبى ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿز
هبصًذساى (اًجبس ) هي ثبضذ ًِ ثب ّوبٌّگي ًوبيٌذُ ٍاحذ اًجبس ثِ سؤيت هتوبضديبى ضدشًت ًٌٌدذُ دس آگْدي
خَاّذ سسيذ .
هيوت پيطٌْبد ّش سديق دكتشچِ هَسد هضايذُ هي ثبيست حتوبً ثغَس خذاگبًِ دس ّش يي اص سديدق ّدب
خذٍل پيَست ضوبسُ يي خَاًب ٍ ثذٍى هلن خَسدگي هيذ ضَد ( .ثِ غَست ػذد ٍ ثب حشٍف ) لزا ثِ ّش يي
اص خشيذاساًي ًِ دس ّش سديق ثيطتشيي هيوت سا ًسجت ثِ هيوت ًبسضٌبسي ٍ سبيشيي پيطٌْبد ًوبيٌذ ،كودظ
ّوبى سديق ( ثب لحبػ ًوَدى هبدُ ٍ ) 19اگزاس ٍ كشٍختِ خَاّذ ضدذ ٍ هيودت ديگدش سديدق ّدب هضايدذُ
ّيچگًَِ استجبعي ًخَاّذ داضت.
ماده :) 2هضايذُ گضاس دس هجَل يب سد يي يب ًليِ پيطٌْبدات ٍاغلِ ثذٍى رًش دليل هختبس هيجبضذ ٍ ضشًت دس هضايذُ
ّيچگًَِ حوي ثشا پيطٌْبد دٌّذُ ٍ يب تؼْذ ثشا ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿز هبصًذساى ( هضايذُ گضاس)
ايدبد ًوي ًوبيذ.
ماده  9) 3ثشًذگبى هضايذُ هلضم ٍ هتؼْذ هيجبضٌذ ًِ دس غَست هجَل هيوت پيطٌْبد آًبى ٍ اػالم ٍ اثالؽ آى تَسظ
هضايذُ گضاس حذاًثش ظشف هذت پٌح سٍص اص تبسيخ غذٍس اثالؽ ( ثبستثٌب سٍصّب تؼغيل سسوي) ًسدجت ثدِ
ٍاسيض ًل هيوت هَسد پيطٌْبد ثحسبة سيجب ضوبسُ  0209920436007ضدشًت غدٌبيغ چدَة ٍ ًبؿدز
هبصًذساى ًضد ثبًي هلي ضؼجِ هشًض سبس اهذام ٍ اغل كيص ٍاسيض سا ثِ ضشًت غٌبيغ چدَة ٍ ًبؿدز
هبصًذساى اسسبل ٍ يب تسلين ًوبيٌذ ٍ دس ؿيش ايٌػَست  ،سپشدُ تَديؼي ( هبدُ  ) 11آًبى ( اهالهي ًِ ثؼٌدَاى
ثشًذُ ضٌبختِ ضذُ اًذ ) ثِ ًلغ هضايذُ گضاس ضجظ خَاّذ ضذ ٍ دس غَست هجدَل هيودت ًلدشات دٍم ٍ سدَم
تَسظ هضايذُ گضاس  ،هشاتت ثِ ّويي ًحَ ٍ تشتيت ثِ ًلشات دٍم ٍ سَم اػالم ٍ اثالؽ خَاّذ ضذ.
ماده ّ :) 4ش يي اص پيطٌْبددٌّذگبى ًِ هيوت پيطٌْبد آًبى هَسد تبئيذ ٍ تػَيت هضايذُ گضاس هشاس گيدشد پدا اص
ٍاسيض ًل هيوت پيطٌْبد هي تَاًٌذ ًسجت ثِ دسيبكت ٍ حول اهالم هَسد هضايذُ ٍ هَضَع پيطٌْبد هيودت
خَد اهذام ًوبيٌذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ضشًت ًٌٌذُ:
اهضبء ٍ اثش اًگطت ضشًت ًٌٌذُ:

خَاًذُ ضذ هَسد هجَل هيجبضذ.
()1

ماده  9) 5هذت هشاخؼِ خْت تحَيل ٍ حول اهالم هَسد هضايذُ تَسظ ثشًذگبى هضايذُ اص تبسيخ ٍاسيدض ًدل هيودت ,
حذاًثش دُ 10/سٍص هيجبضذ .ثذيْي است چٌبًچِ ثشًذُ ّش سش اص دكتشچِ ّب سديق ّب آگْي هضايذُ ًِ
دس هْلت هوشس هزًَس ( دُ 10/سٍص ) ًسجت ثِ دسيبكت ٍ حول اهذام ًٌوبيذ ،هضايذُ گضاس ّيچگًَِ هسئَليتي
دس خػَظ حشاست ٍ ًگْذاس اهالم هزًَس سا ًذاضتِ ٍ چٌبًچِ ّشگًَِ هطٌلي ثشا دكتشچِ ّدب ايددبد
گشدد ،هسئَليت آى ثؼْذُ ثشًذُ هَسد هضايذُ خَاّذ ثَد .ضوٌبً دس غَست تأخيش دس دس يبكت حودل دكتشچدِ
هَسد ًيبص  ،هضايذُ گضاس هدبص ٍ هختبس هي ثبضذ ثبصاء ّش سٍص تأخيش ( حذاًثشدُ 10/سٍص )  ،هجلؾ 50.000.000
( پٌدبُ هيليَى ) سيبل ثؼٌَاى حن تَهق ٍ اًجبسداس اص ثشًذگبى هغبلجِ ٍ ٍغَل ًوبيذ ٍ ثشًذگبى هضايددذُ
هلضم ٍ هتؼْذ ثِ پشداخت هجلؾ هزًَس هيجبضٌذ ٍ ثؼذ اص آى ( ثؼدذ اص دُ 10/سٍص )  ،ضدشًت غدٌبيغ چدَة ٍ
ًبؿز هبصًذساى ّيچگًَِ تؼْذ ًسجت ثِ ٍاگزاس اهالم هَسد هضايذُ ًذاسد ٍ هختبس ٍ هدبص هيجبضذ ػدالٍُ
ثش ضجظ سپشدُ ضشًت دس هضايذُ اهالهي سا ًِ ثؼٌَاى ثشًذُ ضدٌبختِ ضدذُ اًدذ ( هدبدُ  , ) 11هجلدؾ خدشائن
احتوبلي كَم سا ًيض اص هحل ٍاسيض ًل هيوت پيطٌْبد ثِ ًلغ خَد ( هضايذُ گضاس ) ًسش ٍ ضدجظ ًوبيدذ ٍ
هبثوي ٍخِ ٍاسيض ًل هيوت پيطٌْبد دكتشچِ ّب سا ثِ ثشًذگبى هضايذُ هستشد ًوبيذ ٍ ثشًذگبى هضايذُ ًيض
حن ّشگًَِ اػتشاضي سا اص خَد سلت ٍ اسوبط هي ًوبيٌذ.
ماده  9) 6پشداخت ّضيٌِ ّب دسج آگْي هضايذُ دس سٍصًبهِ  ,اخشت ًبسضٌبس سسوي دادگستش اهالم هَسد هضايذُ ٍ
ّوچٌيي پشداخت ًليِ ػَاسؼ دٍلتي اص خولِ  % 9هبليبت ثش اسصش اكضٍدُ ثؼْذُ ثشًذگبى هضايذُ هي ثبضذ
ماده  9) 7ثشًذگبى هضايذُ هجل اص تحَيل ٍ حول اهالم هَسد هضايذُ  ،حن ٍاگزاس آًْب سا ثـيش ًذاسًذ.

ماده ّ 9) 8ضيٌِ ثبسگيش ٍ حول اهالم هَسد هضايذُ پيَست ضوبسُ يي هَسد هضايذُ ثِ ػْذُ ٍ ّضيٌِ ثشًذگبى هضايذُ
هي ثبضذ ٍ هضايذُ گضاس دس ايي هَسد ّيچ گًَِ تؼْذ ٍ هسئَليتي ًذاسد.

ماده  :) 01هتوبضيبى ضشًت دس هضايذُ ّوِ سٍصُ ( ثبستثٌب سٍصّب تؼغيل سسوي ) تب تدبسيخ  1397/00/00كودظ
سأس سبػت ّب  11 ٍ 9:30غجح ٍ ّوچٌيي  14ثؼذ اص ظْش ثب هشاخؼِ ثِ ضدشًت غدٌبيغ چدَة ٍ ًبؿدز
هبصًذساى ( پا اص ٍاسيض ٍخِ هبدُ  14آگْي ) ثب ّوبٌّگي ًوبيٌذُ ٍاحذ اًجبس هدبص ثِ ثبصديذ اص اهدالم هدَسد
هضايذُ ايي آگْي ثَدُ تب پا اص ثشسسي الصم ٍ ًبكي ٍ آگدبّي ًبهدل اص ٍضدؼيت دكتشچدِ ّدب دس هضايدذُ
ضشًت ًوبيٌذ.
ماده  :) 00پيطٌْبددٌّذگبى ثبيذ  % 5هجلؾ ًل پيطٌْبد
ريل ثؼذ اسائِ ًوبيٌذ :

سا ثِ ػٌَاى سپشدُ ضشًت دس هضايذُ ثِ يٌي اص سٍش ّب

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ضشًت ًٌٌذُ :
اهضبء ٍ اثش اًگطت ضشًت ًٌٌذُ :

خَاًذُ ضذ هَسد هجَل هيجبضذ.

( )2

 )11-1عي يي كوشُ كيص ثبًٌي ثِ حسبة سيجب  0209920436007ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿز هبصًذساى ًضد
ثبًي هلي ضؼجِ هدتوغ چَة ٍ ًبؿز هبصًذساى.
 )11-2عي يٌلوشُ چي ثبًٌي ( حَالِ ا ) دس ٍخِ ثحسبة سيجب  0209920436007ضدشًت غدٌبيغ چدَة ٍ
ًبؿز هبصًذساى ًضد ثبًي هلي ضؼجِ چَة ٍ ًبؿز هبصًذساى .
 )11-3عي يٌلوشُ ضوبًت ًبهِ ثبًٌي دس ٍخِ ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿز ٍ ثِ سشسسيذ حذاهل  2هبُ پا اص تبسيخ
ثبصگطبئي آگْي هزًَس .
يبدآٍس  :هتوبضيبى هي ثبيست اغل كيص يب چي ثبًٌي ( حَالِ ا ) ٍ يب ضوبًتٌبهِ ثبًٌي سا پيَست پيطدٌْبدات
خَد ًوبيٌذ ٍ ّشگبُ هجلؾ هزًَس ًوتش اص هيضاى هيذ ضذُ دس هبدُ  11ثبضذ  ،پيطٌْبد هدشدٍد اػدالم هيگدشدد.
ضوٌبً ضشًت ًٌٌذگبى هدبص ثِ اسائِ چي اضخبظ حويوي ٍ حوَهي ٍ ّوچٌيي ٍخِ ًوذ ٍ يب چي هسدبكشتي
ًوي ثبضٌذ.

ماده 9)01

سپشدُ ًلشات دٍم ٍ سَم پيطٌْبد دٌّذگبى دكتشچِ هَسد ًيبص هَسد هضايذُ تب تبسيخ ٍاسيض ًل ثْبء تَسدظ
ًلشات اٍل هضايذُ ( ثشًذگبى هضايذُ ) ًضد هضايذُ گضاس ًگْذاس هي ضَد ٍ دس غَست اًػشاف ًلدشات اٍل
ّش يي اصسش ّب هَسد هضايذُ  ,پيطٌْبد هيوت ًلش دٍم ّوبى سش ( دس غَست هجَل هيوت تَسدظ
هضايذُ گضاس ) ثؼٌَاى ثشًذگبى هضايذُ اثالؽ خَاٌّذ ضذ ٍ چٌبًچِ ًلشات دٍم ثب تَخِ ثِ هْلت هيذ ضذُ دس
هبدُ ً 4سجت ثِ ٍاسيض هجلؾ پيطٌْبد خَد اهذام ًٌوبيٌذ  ،سپشدُ ضدشًت دس هضايدذُ ( هدبدُ  ) 11آًدبى(
ًلشات دٍم ) ًيض ثِ ًلغ هضايذُ گضاس ضجظ خَاّذ ضذ ٍ ثِ ّويي تشتيت ثشا ًلشات سَم ( دس غَست
هجَل هيوت تَسظ هضايذُ گضاس ) ًيض اػوبل ٍ اخشاء خَاّذ ضذ ٍ سپشدُ سبيش پيطٌْبددٌّذگبى ظشف هذت
ّ 3لتِ پا اص ثبصگطبئي آگْي هزًَس دس هجبل توبضب ًتجي پيطٌْبددٌّذگبى هستشد خَاّذ ضذ.

ماده 9 )02كشٍش ًليْسش هَسد هضايذُ هَسد هضايذُ غشكبً ثشاسبس ضشايظ هضايذُ ٍ ٍضؼيت هَخَد هَسد هضايذُ
هي ثبضذ .لزا ضشًت دس هضايذُ ٍ تسلين پيطٌْبد ثوٌضلِ آگبّي ًبهل اص ٍضؼيت ظبّش  ,هطخػبت كٌي
ٍ ضشايظ ٍ ًيليت اهالم هَسد هضايذُ ٍ هجَل ًليِ اختيبسات هضايذُ گضاس ٍ ضدشايظ هٌدذسج دس ايدي آگْدي
هي ثبضذ ٍ ثؼذ اص ثشگضاس هضايذُ ٍ اػالم ثشًذُ ّيچ گًَِ ػزس پزيشكتِ ًوي ثبضذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ضشًت ًٌٌذُ :
اهضبء ٍ اثش اًگطت ضشًت ًٌٌذُ:

خَاًذُ ضذ هَسد هجَل هيجبضذ.
()3

ماده :) 03

پيطٌْبددٌّذگبى خْت دسيبكت اسٌبد هضايذُ ثبيذ ثب هشاخؼِ ثِ ثبًي هلي ضؼجِ چَة ٍ ًبؿز هبصًدذساى
ٍ ٍاسيض هجلؾ  ( 200.000دٍيست ّضاس ) سيبل ثحسبة سيجب  0104635883007ثبثت ثْبء خشيذ اسٌبد
هضايذُ  ,اغل كيص ٍاسيض سا ثِ اهَس پيوبًْب ٍ هشاسدادّب تحَيدل ٍ اسدٌبد هضايدذُ سا دسيبكدت ًوبيٌدذ
( ثبصديذ اص دكتشچِ ّب هَسد هضايذُ پا اص ٍاسيضٍخِ هضثَس اًدبم خَاّذ ضذ) .اخز اسٌبد هضايذُ خبسج
اص چبسچَة كَم هَسد هجَل هضايذُ گضاس ًجَدُ ٍ هضايذُ گضاس هختبس ثِ سد پيطٌْبد ٍ هيودت آًدبى هدي
ثبضذ.
اكشاديٌِ دس تبسيخ اًدبم هضايذُ داسا ّشگًَِ ساثغِ استخذاهي ( سسوي د هشاسداد ) ثب ضشًت غٌبيغ
چَة ًٍبؿز هبصًذساى هي ثبضٌذ هدبص ثِ ضشًت دس آگْي هزًَس ًجَدُ ٍ دس غَست احشاص ػذم سػبيت
هَضَع  ,سپشدُ ّب آًبى ثِ ًلغ ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿز هبصًذساى ضجظ خَاّذ ضذ.

ماده :) 05

ضشًت ًٌٌذگبى ثبيذ كشم ضشًت دس هضايذُ سا ثذٍى خذضِ ٍ هلن خَسدگي تٌويل  ,اهضبء ٍ اثش اًگطت
ًوَدُ ٍ ّوشاُ ثب اسائِ ًپي آگْي آخشيي تـييشات اسبسٌبهِ هٌذسج دس سٍصًبهِ سسدوي ٍ ثجدت ضدشًت
( ثشا اضخبظ حوَهي ) ً ,پي غلحِ اٍل ضٌبسٌبهِ اهضبءًٌٌذگبى  ,اغل هذسى هشثَط ثِ سدپشدُ
ضشًت دس هضايذُ ( هبدُ  ٍ ) 11هيوت پيطٌْبد ّش يي اص دكتشچِ ّدب هدَسد هضايدذُ ٍ ّوچٌديي
آدسس ٍ تللي توبس سا دهيوبً هيذ ٍ دس پبًبت سشثستِ ثػَست دٍ پبًت خذاگبًِ ثػَست الق ٍ ة ًِ
پبًت ( الق ) ضبهل سپشدُ ضشًت دس هضايذُ ( هبدُ ً ، ) 11پدي آگْدي آخدشيي تـييدشات اسبسدٌبهِ
هٌذسج دس سٍصًبهِ سسوي ضشًتْب ( ثشا اضخبظ حوَهي ) ً ،پي غلحِ اٍل ضٌبسٌبهِ اهضبءًٌٌذگبى
هضايذُ ٍ ّوچٌيي سبيش هذاسى هَسد ًيدبص ٍ پبًدت ة خدذٍل هيودت پيَسدت ضدوبسُ يدي ( هجلدؾ
پيطٌْبد ) هيجبضذ سا الى ٍ هْش ًدشدُ ٍ حدذاًثش تدب سدبػت ½  14:سٍص سدِ ضدٌجِ هدَس /06
 1397/09ثِ دثيشخبًِ هدتوغ چَة ٍ ًبؿز هبصًذساى ٍاهغ دس ًيلَهتش  12خبدُ سبس د سوٌبى تحَيل
ًوَدُ ٍ سسيذ دسيبكت ًوبيٌذ .ضوٌبً الصم ثِ تَضيح هيجبضذ دس غَستيٌِ هذاسى هحتَ پبًدت الدق
سپشدُ ضشًت دس هضايذُ ً ,پي آگْي آخشيي تـييدشات اسبسدٌبهِ هٌدذسج دس سٍصًبهدِ سسدوي ٍ ثجدت
ضشًتْب ( ثشا اضخبظ حوَهي ) ً ,پي غلحِ اٍل ضٌبسٌبهِ ] ًدبهع ثبضدذ  ،هضايدذُ گدضاس هختدبس
هي ثبضذ پيطٌْبد آًبى هشدٍد اػالم ًوبيذ ٍ ضشًت ًٌٌذُ حن ّيچ گًَِ اػتشاضي سا ًخَاّذ داضت .

ماده  :) 06دثيشخبًِ اص پزيشكتي پبًبت ثؼذ اص هَػذ هوشس هٌذسج دس هبدُ  ٍ 16يب پبًبت كبهذ هْش يب اهضبء هؼدزٍس
هيجبضذ.
ماده  :) 07پيطٌْبدات كبهذ سپشدُ الصم ( هبدُ  ٍ ) 11هطشٍط ٍ هجْن ٍ هخذٍش هشدٍد هي ثبضذ .
ماده9) 08

دسغَست اسائِ هيوت ّب پيطٌْبد هسبٍ ثدشا ّدش يدي اص هدَسد هضايدذُ اص عدشف ضدشًت
ًٌٌذگبى  ،تػوين ٍاگزاس ثِ يٌي اص آًبى ثب هضايذُ گضاس هي ثبضذ ٍ ّيچ گًَدِ اػتشاضدي ًيدض دس
خػَظ تػوين هضايذُ گضاس پزيشكتِ ًوي ثبضذ.

ماده 9) 11

پيطٌْبدات ٍاغلِ سأس سبػت  16سٍص سِ ضٌجِ هَس  1397/09/06ثدب حضدَس اػضدبء ًويسديَى
ثبصگطبئي ( دكتدش هدذيش خشيدذ داخدل ٍاهدغ دس هدتودغ ) هلتدَ ٍ هشائدت خَاّدذ ضدذ ٍ حضدَس
پيطٌْبددٌّذگبى ًيض دس خلسِ ثبصگطبئي آصاد است.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ضشًت ًٌٌذُ :
خَاًذُ ضذ هَسد هجَل هيجبضذ.
اهضبء ٍ اثش اًگطت ضشًت ًٌٌذُ:
()4

ماده 9) 10

ًظبست ثش اًدبم ٍ اخشا ضشايظ ايي هضايذُ ثِ ػْذُ هذيشاى هبلي  ،اًجبس  ،خشيذ ضشًت هضايذُ گضاس
هيجبضذ.

ماده ) 11

پيطددٌْبدات تسددليوي ثددِ دثيشخبًددِ هضايددذُ گددضاس ػددَدت ًوددي گددشدد ٍ دس غددَست اًػددشاف
پيطٌْبددٌّذگبى هشاتت هي ثبيست ًتجبً تَسظ پيطٌْبددٌّذگبى ثِ هضايدذُ گدضاس اػدالم ٍ هضايدذُ
گضاس ًيض سأسبً تػوين الصم سا اتخبر خَاّذ ًوَد.

ماده 9) 12

ضشًت ًٌٌذگبى هي ثبيست ريل ًليِ غلحبت آگْي هضايذُ سا هْش ( اضخبظ حوَهي ) ٍ اهضبء ٍ اثش
اًگطت ًوبيٌذ ٍ غحت ٍ سون هْش ( اضخبظ حوَهي )  ،اهضبء ٍ اثش اًگطدت ضدشًت ًٌٌدذگبى ثدِ
ػْذُ ضشًت ًٌٌذگبى هي ثبضذ .ثذيْي است دس غَست ػذم غحت ٍ سون هْش ( اضخبظ حوَهي ) ،
اهضبء ٍ اثش اًگطت ضشًت ًٌٌذگبى ّ ،شگًَِ ػَاهت ًبضي اص آى ثؼْذُ ضدشًت ًٌٌدذگبى دس هضايدذُ
هي ثبضذ ٍ ّيچگًَِ اػتشاضي ًيض دس ايٌخػَظ پزيشكتِ ًوي ثبضذ.

ماده 9) 13

ضشًت ًٌٌذگبى حتوبً ثبيذ اسٌبد هضايذُ سا اص هضايذُ گضاس تحَيل ٍ دسيبكت ًوبيٌذ ٍ دس ٌّگبم تحَيدل
اسٌبد اص هضايذُ گضاس ٍ اسائِ كيص ٍاسيض ثِ هضايذُ گضاس ًطبًي ٍ ضوبسُ تللي خَد سا دس ظْش كيص هبدُ
 ٍ 14سٍ پبًبت پيطٌْبد دسج ًوبيٌذ .هالى ػول ثشا اسسبل هٌتَثبت يب اثالؿيبت هضايذُ گضاس ثِ
پيطددٌْبددٌّذگبى هضايددذُ ثددَدُ ٍ دس غددَست تـييددش ًطددبًي ٍ يددب ضددوبسُ تللددي پيطددٌْبددٌّذگبى ،
پيطٌْبددٌّذگبى هٌلق ثَدُ هشاتت سا ًتجبً ظشف هذت  3سٍص ثِ هضايذُ گضاس اعالع دٌّذ ٍ دس غَست
ػذم اعالع سسبًي تَسظ پيطٌْبددٌّذگبى ّ ،شگًَِ ػَاهت ثؼذ ثِ ػْذُ پيطٌْبددٌّذگبى هي ثبضذ.

ماده 9)14

اظْبس  ،اثالؽ  ،تلسيش ٍ تَضديحبت ضدلبّي ّديچ گًَدِ تؼْدذ ثدشا هضايدذُ گدضاس ٍ حودي ثدشا
پيطٌْبددٌّذگبى ايدبد ًوي ًوبيذ.

ماده 9)15

پيطٌْبددٌّذُ ثب اسائِ هيوت پيطٌْبد خَد دس هضايذُ ٍ اهضبء آى ً ،بكِ خيبسات هٌذسج دس هدبدُ 396
هبًَى هذًي ( خيبس ػيت  ،خيبس ؿجي  ،خيبس تخلق اص ٍغق ٍ  ) ...سا دس ضوي اهضبء ضشايظ ايي آگْي
اص خَد سبهظ ًوَدُ است.

ماده 9)16

ثؼذ اص اسائِ پيطٌْبد هيوت  ،پيطٌْبددٌّذُ تحت ّيچ ضدشايظ حدن عدش ادػدب تضدشس  ،دسخَاسدت
ًبّص هيوت پيطٌْبد خَد ٍ يب تؼذيل آًشا ًذاضتِ ٍ هٌلق است ثب هجلؾ پيطدٌْبد خدَد ٍ هغدبثن
هلبد ايي آگْي ًسجت ثِ ٍاسيض هجلؾ پيطٌْبد تَسظ هضايذُ گضاس ثؼٌَاى ثشًذُ ضدٌبختِ ضدذُ اسدت ،
اهذام ًوبيذ ٍ چٌبًچِ خالف ايي هَضَع ػول ًوبيذ  ،هضايذُ گضاس سدپشدُ ضدشًت دس آگْدي دكتشچدِ
ّب هَسد ًظش سا ثِ ًلغ خَد ضجظ خَاّذ ًوَد.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ضشًت ًٌٌذُ :

خَاًذُ ضذ هَسد هجَل هيجبضذ.

اهضبء ٍ اثش اًگطت ضشًت ًٌٌذُ:
()5

ماده 9)17

هضايذُ گضاس حن تـييش يب اغال يب تدذيذ ًظش دس اسٌبد ٍ هطخػبت هضايذُ سا تب هجل اص اًوضب هْلت
تسلين پيطٌْبدّب ( سبػت  14:30هَس  )1397/09/06ثشا خَد هحلَػ هي داسد .لزا چٌبًچِ حست
ًظش ٍ يب غشكِ ٍ غال هضايذُ گضاس هَاسد تـييش  ،اغال ٍ يب تدذيذ ًظش دس اسٌبد هضايذُ حبدث گشدد ،
هضايذُ گضاس هشاتت سا ًتجبً ٍ يب ثػَست تللٌي ثِ پيطٌْبددٌّذگبى اثالؽ تب اهذام ًوبيٌذ ٍ چٌبًچِ تبسيخ
هزًَس تسلين پيطٌْبد هٌوضي ًطذُ ثبضذ ٍلي پيطٌْبددٌّذُ  ،اسٌبد هضايذُ سا تٌويل ٍ تسلين ًودَدُ
ثبضذ  ،هذاسى ثِ پيطٌْبددٌّذُ ػَدت دادُ خَاّذ ضذ تب ثشاسبس تـييشات ٍ اغدالحبت هضايدذُ گدضاس
هدذداً ًش پيطٌْبد خَد سا تب هْلت هوشس هٌذسج دس هبدُ  16ثِ دثيشخبًِ هضايذُ گضاس تسلين ًوبيذ.

ماده 9) 18

ًليِ ًسبًيٌِ اسٌبد ايي هضايذُ سا دسيبكت ًوَدًذ اهشاس ٍ اػتشاف هي ًوبيٌذ ًِ ًطبًي ٍ ضوبسُ تودبس
خَد سا ثِ هضايذُ گضاس اسائِ ًوَدُ تب دس غَست ًيبص ثِ ّشگًَِ تـييش ٍ يب اغال تَسدظ هضايدذُ گدضاس ،
هشاتت ثِ اعالع ايطبى سسبًيذُ ضَد ٍ ثؼذاً ّيچ گًَِ ػزس دس ايٌخػَظ تَسظ هضايذُ گضاس پزيشكتِ
ًخَاّذ ضذ.

ماده 9) 21

چٌبًچِ پيطٌْبددٌّذُ ا خْت ّش يي اص سش هَسد هضايذُ ثيطدتش اص يدي پيطدٌْبد اسائدِ ًوبيدذ ،
ثبالتشيي هيوت پيطٌْبد هَسد هجَل هضايذُ گضاس خَاّذ ثَد.

ماده ) 20

تٌويل ضشايظ هضايذُ ٍ اسائِ پيطٌْبد هيوت خْت ّش يي اص سديق ّب خذٍل پيَسدت ضدوبسُ يدي
تَسددظ ضددشًت ًٌٌددذگبى  ،حتودبً هددي ثبيسددت ثددب خَدًددبس هطددٌي يددب آثددي غددَست پددزيشد .ضددوٌبً
پيطٌْبددٌّذگبى هي ثبيست سٍ هيوت ّب پيطٌْبد خَد سا ثب چست ًَاس سليذ ثپَضبًٌذ.

ماده 9) 21

ضشايظ هضايذُ ضوبسُ  130/97/13224هَس  1397/09/06ضبهل يي هوذهِ  32 ،هبدُ  ،يي اهشاسًبهِ
ضشًت دس هضايذُ  ،يي غلحِ خذٍل هشثَط ثِ پيَست ضوبسُ يي خوؼبً ثِ تؼدذاد ّطدت 8/غدلحِ
تٌظين گطتِ ًِ دس غَست ثشًذُ ضذى ضشًت ًٌٌذگبى دس هضايذُ  ،ضدشايظ هضايدذُ دس حٌدن هدشاسداد
عشكيي ثَدُ ٍ هالى ػول عشكيي ( ثشًذُ هضايذُ ٍ هضايذُ گضاس ) هيجبضذ.

شزكت صنايع چوب و كاغذ ماسندران
( مشايده گشار )
اقزار و اعالم تعهد شزكت در مشايده 9

ايٌدبًددت  /ضددشًت  ............................................................................ضددشًت ًٌٌددذُ دس آگْددي هضايددذُ
ضوبسُ  130/97/13224هَس  1397/09/06هَضَع كشٍش دكتشچِ ّب هبصاد ثش ًيبص ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿز
هبصًذساى ثب هطخػبت هٌذسج دس خذٍل پيَست ضوبسُ يي  ،ضوي ثبصديذ اص دكتشچِ ّب هَسد هضايذُ ٍ ثشسسي الصم
ٍ ًبكي ٍ ًست ػلن ٍ اعالع اص ضشايظ ٍ ًيليت اهشاس ٍ اػالم هي ًوبيذ ًِ دس غَست ثشًذُ ضذى ًليِ هَاد هٌذسج
دس آگْي هضايذُ ضوبسُ كَم الزًش سا هجَل ٍ سػبيت ًوَدُ ٍ ّشگًَِ ادػبئي يب اػتدشاؼ ثؼدذ سا اص خدَد سدلت ٍ
سبهظ هي ًوبين/.ت/م)1397/08/14 ( 33
شزكت كننده در مشايده 9
نام 9

نام خانوادگي 9
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امضاء
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تبسيخ ................................. :
پيَست ................................. :

ثسوِ تؼبلي

كشم  :الق ( ) 1
شزكت صنايع چوب و كاغذ ماسندران

ثبسالم ،
ػغق ثِ آگْي هضايذُ ػوَهي ضوبسُ  130/97/13224تبسيخ 1397/09/06ثبستحضبس هي سسبًذ :
ايٌدبًت پا اص ثشسسي ّب الصم ٍ تٌظين ًبهل ٍ اهضبء ريل آگْي هضايذُ ٍ هشاسداد ٍ كشم پيطٌْبد هيوت  ،ضشًت
) سيبل
(
دس آگْي هضايذُ ضوبسُ كَم الزًش هجلؾ
ثؼٌَاى سپشدُ ضشًت دس هضايذُ ثطش ريل :
اغل كيص ثبًٌي ضوبسُ  ....................................تبسيخ 1397/........../........ثِ هجلؾ كَم الدزًش ٍاسيدض ضدذُ
)1

ثٌبم ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿز هبصًذساى ثِ حسبة سيجب ضوبسُ 0209920436007
)2

اغل چي ثبًٌي ( حَالِ ا يب سهضداس ) ضوبسُ  ............................ثِ سشسسيذ  1397 /........../.........ثوجلؾ كَم
الزًش دس ٍخِ ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿز هبصًذساى ثِ حسبة سيجب ضوبسُ 0209920436007

)3

اغل ضوبًت ًبهِ ثبًٌي ضوبسُ  ..................................ثِ سشسسيذ  1397 /........./..........ثوجلؾ كدَم الدزًش ٍ
ثِ سشسسيذ  1397/........./...........دس ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿز هبصًذساى .

 )4اغل گَاّي ضوبسُ  0000000000تبسيخ  1397 /....../......اهَس هبلي ضشًت غٌبيغ چَة ٍ ًبؿدز هبصًدذساى
ثوجلؾ كَم الزًش غبدسُ اص هحل غَست ٍضؼيت هشاسداد ضوبسُ  ...............................تبسيخ 1397/.........../.........
هشثَط ثِ هغبلجبت ايي خبًت اص آى ضشًت  .ضوٌبً تػَيش ضٌبسٌبهِ ٍ ًبست ًذ هلدي ايٌدبًدت پيَسدت هدي
ثبضذ.
 )5دس غَستيٌِ ّش يي اص پيطٌْبددٌّذگبى دس هضايذُ ثٌب ثِ هيل خَد ٍ ثشخالف هَاسد چْبسگبًدِ كدَم الدزًش اص
ايشاى چي ثِ ػٌَاى سپشدُ ضشًت دس هضايذُ استلبدُ ًوبيٌدذ  ،پدا اص ثبصگطدبيي پبًدت ( الدق ) ٍ ثشسسدي
هحتَيبت آى ٍ تبييذ ًويسيَى سسيذگي ثِ پيطٌْبدات ٍ تٌظين غَستدلسِ الصم سپشدُ آًبى ثدِ حسدبثدبس
ضوبسُ كَم الزًش ضشًت هضايذُ گضاس ٍاسيض ٍ استشداد ٍخِ آى ( دس غَست ثشًدذُ ٍ ًلدش دٍم ًجدَدى پيطدٌْبد
دٌّذُ ) ثب غذٍس چي ضشًت ثٌبم پيطٌْبد دٌّذُ اًدبم خَاّذ ضذ.
تَخِ  :هضايذُ گضاس ثِ ّيچ ٍخِ سپشدُ گزاس ثب ايشاى چي سا تَغيِ ًوي ًوبيذ ٍ هسئَليت ًبهدل گدزاسدى سدپشدُ
ثػَست ايشاى چي دس داخل پبًت پيطٌْبد ثؼْذُ پيطٌْبد دٌّذُ هي ثبضذ/ .ت)97/8/14( BA51-1/

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي خبًَادگي  /ضشًت ً ..................................................................... :ذ هلي  /اهتػبد ................................ :
ًطبًي ًبهل ....................................................................................................... :
ضوبسُ تللي ............................................. :

ضوبسُ كبًا .................................................. :
امضاء
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پيوست شماره يك 0/آگهي مشايده عمومي شماره 021/86/02113مورخ 0286/ 18/15مزبوط به فزوش دفتزچه ها

رديف

نوع دفتزچه

تعداد/جلد

1

دكتشچِ  40ثشٍ

324.692

2
3

دكتشچِ  50ثشٍ
دكتشچِ  80ثشٍ

10.295.696
2.237.859

4

دكتشچِ  100ثشٍ

2.237.859

نزخ واحد پيشنهادي

قيمت پيشنهادي كل(بزيال)

بزيال

تزًش هْن  :الق ) ّضيٌِ ّب چبح آگْي سٍصًبهِ سسوي ٍ ًبسضٌبس سسوي دادگستش ثِ ػْذُ خشيذاس يب خشيذاساى ثِ ًسجت دسغذ خشيذ هيجبضذ.
ة )  %9هبليبت ثش اسصش اكضٍدُ ًيض ثؼْذُ خشيذاس يب خشيذاساى هيجبضذ.

خَاًذُ ضذ هَسد تأييذ هيجبضذ».
()8

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ............................... :
هحل هْش ٍ اهضبء پيطٌْبد دٌّذُ

