
 شرایط عمومی مناقصه

 جدول پیوستطبق  –خرید سلفون عبارت است 

 :موضوع مناقصه (۱

 جدول پیوستطبق  –خرید سلفون عبارت است از 

 :قبول شرایط مناقصه( 2

 گزار مورد قبول قرار نگرفته و بهپیشنهادهایي كه به یکي از حاالت زیر دریافت گردد از جانب مناقصه  :موارد رد پیشنهادها 1-2

 :خواهد شد ان مستردگروشندف

 .گردد مي ید و شروط باشد، كان لم یکن تلقيهر پیشنهادی كه مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن ق 1-1-2

 .پیشنهادهایي كه مبهم، مشروط و یا ناقص ارائه شده باشند 2-1-2

 .الزمه به ویژه فاقد تضمین شركت در مناقصه باشند پیشنهادهایي كه فاقد مدارک 3-1-2

 .پیشنهادهایي كه پس از زمان تعیین شده در اسناد مناقصه تسلیم مناقصه گزار شود 4-1-2

پس از انقضاء موعد تسلیم پیشنهادها، هیچگونه پیشنهادی مبني بر تغییر و اصالح پیشنهاد تسلیمي به هر عنوان كه باشد پذیرفته : ۱تبصره 

 .نخواهد شد

نویسي تکمیل شده و هیچگونه تغییری در اسناد  شدگي و میان كلیه مداركي كه اسناد مناقصه را تشکیل میدهد باید بدون پاک: 2تبصره 

 .مناقصه داده نشود

 .شوند پیشنهادهایي كه به علت ضرورت تجدید یا لغو مناقصه عودت داده مي 5-1-2

 :مناقصهموارد عودت تضمین شرکت در  2-2

 2-1كلیه موارد مندرج در بند  1-2-2

بازرگاني كسب ننموده  -تضمین پیشنهاد دهندگاني كه بر اساس تشخیص كمیسیون معامالت رتبه الزم را از بابت پیشنهادهای فني 2-2-2

 .باشند

 .اند كه بر اساس ارزیابي مالي و در مرحله نهایي برنده مناقصه نشده هایي فروشندهتضمین  3-2-2

 :موارد ضبط تضمین شرکت در مناقصه 3-2

ضمانت شركت در مناقصه آن دسته از پیشنهاد دهندگاني كه در حین برگزاری مناقصه به هر دلیلي از ادامه مناقصه صرف نظر  1-3-2

 .نمایند

ارائه تضمین انجام تعهدات تضمین شركت در مناقصه، برنده اول مناقصه درصورت ارجاع كار به وی و امتناع برنده یاد شده از  2-3-2

 .مهلت مقرر در این شرایط ظرفقرارداد انعقاد عدم  قرارداد و

مناقصه در صورت ارجاع كار به وی )عنداللزوم( و امتناع از ارائه تضمین انجام  دوم و سومتضمین شركت در مناقصه برنده  3-3-2

 2-3-2بند  به شرحقرارداد  تعهدات قرارداد و یا عدم انعقاد

 

 



 :وش ارائه پیشنهادر( 3

 .كلیه اسناد مناقصه باید بطور كامل تکمیل گردیده و كلیه صفحات آن قبل از تسلیم پیشنهاد، توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء گردد 1-3

 .شود فقط پیشنهادی كه روی برگ پیشنهاد قیمت درج شده است و همراه با ضمانت نامه شركت در مناقصه باشد پذیرفته مي 2-3

های خود را معرفي و ضمیمه اسناد  بایستي تصویر سوابق كاری )رزومه( خود با دیگر شركتها و هرگونه فعالیت پیشنهاد دهنده مي 3-3

 .گیرد است سوابق مذكور در مرحله ارزیابي مورد بررسي قرار مي مناقصه نماید. بدیهي

 .ام كارهای موضوع قرارداد اطمینان حاصل كندپیشنهاد دهنده باید رأساً از كامل بودن پیشنهاد جهت انج 4-3

  :مانت شرکت در مناقصهض( 4

شركت مرغ اجداد به حساب ت واریز نقدی به صور ریال میلیونهفتادو دو  ریال معادل0207770777شركت در مناقصه  سپردهمبلغ  1-4

 .تسلیم و ارائه گردد IR 550120000000000133263429  به شماره شبای 133263421ملت به شماره حساب نزد بانک زربال 

تضمین شركت در مناقصه تنها زماني قابل قبول خواهد بود كه بر طبق مفاد مقررات این شرایط تهیه و همزمان با سایر اسناد : ۱تبصره

 .است مناقصه تسلیم شده

پیشنهادهای غیرقابل قبول  مناقصه ارسال نمایند به عنواندر شركتهایي كه چک عادی و چک مسافرتي به عنوان سپرده شركت : 2 تبصره

 .و در مناقصه شركت داده نخواهد شد بررسي تلقي شده

تضمین شركت در مناقصه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای مفاد پیشنهاد شركت در مناقصه و اجرای تعهداتي كه به وسیله  2-4

میباشد. این تضمین برای مدت اعتبار پیشنهادها بوسیله كارفرما نگهداری خواهد شد و درصورت مورد امضای قرارداد شده  پیشنهاد دهنده

قرارداد، ضمانتنامه شركت در مناقصه وی از سوی كارفرما ضبط و وصول خواهد شد و پیشنهاد دهنده حق  تخلف پیشنهاد دهنده از امضای

 .داشت هیچگونه ادعا و اعتراضي در این رابطه نخواهد

ضمانتنامه پیشنهاد دهندهای كه در مناقصه برنده شناخته میشود تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات )هركدام  3-4

 .كارفرما نگهداری خواهد شد مؤخر باشد( بوسیله

یرد نیز تا امضای قرارداد نگهداری سپرده و یا ضمانتنامه شركت در مناقصه پیشنهاد دهندهای كه پیشنهاد آن در مرتبه دوم قرار میگ 4-4

 .گردد آن ضمانتنامه شركت در مناقصه افراد سوم به بعد آزاد و به آنها مسترد مي خواهد شد و پس از

 در  ،روز كاری پس از ابالغ كتبي در دفتر كارفرما حاضر و قرارداد مربوطه را امضاء نمایدده برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت  5-4

هیچگونه اعتراض و  ضبط خواهد شد و برنده مذكور حقزربال  مرغ اجداد شركتشركت در مناقصه او به نفع  ت سپردهغیر اینصور

 .ادعایي نسبت به آن نخواهد داشت

، نفر دوم به عنوان برنده اعالم و در صورتي كه نفر دوم به شرحي  زربال مرغ اجداد شركتدر چنین موردی با رعایت آیین نامه معامالت 

 .انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط خواهد شد كه در مورد نفر اول گذشت حاضر به

 :اسناد مناقصه( 5

 :باشد اسناد مناقصه به شرح زیر می

 :جداگانه قرار داده شود A4پاکتهای سایز اسناد مناقصه بایستي به ترتیب زیر در  1-5



 :باشد مناقصه و مدارک زیر ميحاوی اسناد )پاکت ارائه اسناد( « الف»پاکت  2-1-5

 .اسناد مناقصه مهر و امضاء شده توسط فروشنده -الف

 آگهي روزنامه رسمي مبني بر تاسیس شركت فروشنده  -ب

 آگهي روزنامه رسمي مبني بر آخرین تغییرات شركت فروشنده -ج

 اساس نامه شركت فروشنده  -د 

 .ها نیمه مرتبط با موضوع مناقصه با دیگر شركتها / قراردادهای معتبر مرتبط یا  توافق نامه -ه

 .ای از سوابق اجرایي با ذكر نام پروژه، نشاني و محل اجرای آن خالصه -و

 .سایر مداركي كه در ارزیابي كیفي فروشنده موثر باشد -ز

 .مهر مجاز پیشنهاد دهنده برسدها باید به امضاء و  های اسناد مناقصه و دیگر ضمائم آن و همچنین درب پاكت در ضمن تمامي صفحه*  

 .شرایط و اسنادی كه بدون مهر و امضاء باشد مورد قبول نبوده و از درجه اعتبار ساقط است* 

  :رسید سپرده شرکت در مناقصه اصل)پاکت تضمین(: حاوی « ب»پاکت   1-1-5

( قرارداده و درب پاكت را ب) را داخل پاكتبه آن اشاره شد  1-4بند  متقاضي ابتدا بایستي سپرده شركت در مناقصه به شرحي كه در

 .بنددب

حذف  باشد و در غیر این صورت متقاضي از مناقصه مي« ب»منوط به ارائه سپرده در پاكت « ج»شایان ذكر است كه بازگشایي پاكت 

 .خواهد شد

 .باشد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه ميشامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالي پیشنهاد  :)پاکت قیمت( )ج(پاکت  3-1-5

 .برگه تعهد پیشنهاد قیمت بایستي به دقت تکمیل شود 1-3-1-5

درصورت مشاهده اختالف بین مبالغ تعیین شده به حروف و مبالغ تعیین شده به ارقام، مبالغ تعیین شده به حروف معتبرخواهند  2-3-1-5

 .بود

شدگي موجود باشد باید محلهای مربوطه به امضاء پیشنهاد  خوردگي و یا تراشیدگي یا پاک مدر صورتیکه در متن پیشنهاد قل 3-3-1-5

 .این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقي خواهد شد دهنده برسد در غیر

تماس اند بایستي الک و مهر شده و روی هر یک نام شركت، نشاني، شماره  مشخص شده« ج»و « ب« »الف» هایي كه با حروف پاكت 2-5

 .نوشته و درج گردد و موضوع مناقصه به وضوح

 .كلیه اطالعات و مشخصاتي كه باید بوسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارسي خواهد بود 5-5-4

 
 

)واقع بایستی در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دفتر مرکزی  ج( الزاماً می-ب-های )الف اسناد مناقصه پس از تکمیل در پاکت

تحویل و رسید تا  اجداد زربال شركت مرغ  ۱458877433کدپستی   22 در تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پالک

 باشد. به هر یک از واحدهای دیگر شرکت فاقد اعتبار می تحویلاسناد زمان بازگشایی پاکات نگهداری شود. 

 

 

 :امضاء اسناد پیشنهادها( 7

قید شده است پس از مطالعه بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط تکمیل و  5پیشنهاد دهنده باید كلیه اوراق اسناد مناقصه را كه در ماده 



 .و امضاء( امضاء و مهر نموده و تسلیم نمایدمجاز خود در پایین كلیه صفحات )مهر  به وسیله امضاء

 :تسلیم پیشنهادها( 8

شرایط مناقصه به آنها  5ای كه مجموعاً سه پاكت بوده و در ماده  پیشنهاد دهنده مکلف است پیشنهاد خود را در پاكتهای جداگانه 1-0

 كدپستي 21میدان توحید خیابان نصرت غربي پالک  استان تهران شهرستان تهرانمهلت مقرر این شركت به نشاني:  اشاره شد تهیه و در

 ./ رسید پستي دریافت نماید / ارسال و رسید تسلیم اجداد زربالشركت مرغ  1450076433

مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هرگونه اعتراضي در این رابطه نخواهد پیشنهادهایي كه بعد از موعد  2-0

 .داشت

 .مهلت تعیین شده جهت ارائه شرایط مناقصه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد 3-0

 گردد. ميروز پس از اتمام مهلت زمان دریافت پاكات اعالم  17ارائه پاكات دریافتي توسط شركت كنندگان  4-0

 :گشایش پیشنهادها( 7

 .گزار بازگشایي و رسیدگي خواهند شد پاكتهای محتوی پیشنهادها به ترتیب زیر یکي پس از دیگری در كمیسیون معامالت مناقصه 1-7

تائید  اقدام و سوابق و مستندات ارائه شده بررسي و ارزیابي خواهد شد. پس از« الف»نسبت به بازگشایي پاكت : مرحله اول 1-1-7

 .بازگشایي خواهد شد« ج» و «ب» بازرگاني پاكت-ارزیابي فني

 . و ضمانت شركت در مناقصه پیشنهاد دهنده كنترل خواهد شد )ب( باز ابتدا پاكت :مرحله دوم 2-1-7

 .گردد بازگشایي مي« ج»پاكت  7-1-2و  7-1-1های  در صورت احراز بسته: مرحله سوم 3-1-7 

 بصورت غیر علني میباشدباز گشایي پاكات  4-1-7

به ترتیب تعیین شده در بندهای قبلي كامل نبوده و یا بدون تضمین و یا كسری میزان تضمین باشد و « ب»و « الف»هرگاه محتوای پاكتهای 

اقدامي به « ج»به صورت كامل نباشد یا شرایط كاری و اعتباری پیشنهاد دهنده مردود اعالم گردد، نسبت به گشایش پاكت  یا اسناد مناقصه

 .پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد عمل نخواهد آمد و مدارک عیناً به

 :اعتبار پیشنهادها( 2

 .ماه بعد از تاریخ تعیین شده برای گشایش معتبر باشندیک   پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت

 :طرز تهیه پیشنهادها( ۱1

مبلغ پیشنهاد قیمت باید به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت و پیوستهای آن نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامي كه با حروف 

 .شود مالک عمل خواهد بود و پیشنهادی كه قیمت كل به حروف را نداشته باشد مردود است مي عدد نوشتهو 

 :ها ها و الحاقیه اصالحیه( ۱۱

هریک از پیشنهاد دهندگان اختالفي در اسناد مالحظه كنند یا متوجه از قلم افتادن مشخصات یا اسناد دیگری گردند یا نسبت به چنانچه 

مشخصات و اسناد مناقصه سؤالي داشته باشند بایستي حداكثر تا یک هفته پس از تاریخ دریافت اسناد و مدارک مناقصه  مفهوم قسمتي از

 .قبل از تسلیم پیشنهاد تقاضای دریافت توضیح كتبي بنمایند فرما اطالع دهند ومراتب را كتباً به كار

هر نوع توضیح یا تجدیدنظر اضافي یا حذف مطالبي از مدارک مناقصه از طریق رسمي انجام و طي نامه از طرف كارفرما به نشاني دعوت 

 .شدگان ارسال میگردد



 داند در اسناد مناقصه با ارسال الحاقیه ها تجدید نماید و در این صورت الحاقیه ها جزءهمچنین كارفرما مي تواند در هر موقع كه الزم ب

 محسوب خواهند شد. چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیه های مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد الینفک اسناد مناقصه

 .آن را بنماید تقاضای استرداد به منظور انجام تغییرات و اصالحات الزم 

 چنانچه این تجدیدنظر یا اصالح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی هر دو باشد در این صورت كارفرما مي تواند با اعالم كتبي آخرین

 .باشندگان فرصت كافي برای اعمال اصالحات و تجدیدنظر داشته ددهن پیشنهاد را به تعویق اندازد، به نحوی كه پیشنهاد روز دریافت

 :سازش به زیان کارفرما( ۱2

اند، مناقصه باطل خواهد  آگاهي حاصل شود كه پیشنهاد دهنده / پیشنهاد دهندگاني به زیان كارفرما سازش كردهگذار هر گاه در مناقصه 

 شد 

 :شرایط و نکات مهم جهت تعیین برنده مناقصه( ۱3

 :مبنای قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین خواهد شدبرنده مناقصه بر اساس تشخیص كمیسیون معامالت و بر 

هایي كه بوسیله پیشنهاد  صالحیت پیشنهاد دهنده و سوابق كاری و نحوه عملکرد در فعالیتهای قبلي و همچنین اعتبار مالي و تضمین 1-13

 .شود مي دهنده داده

 .قبول شرایط قراردادی 2-13

مصلحت بداند، مأذون و مختار است كه جهت تسریع در كار انتخاب پیمانکار از اجرای بعضي از تشریفات گزار  چنانچه مناقصه3-13

صرف نظر كند. پبشنهاد دهنده همزمان با امضاء پیشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوی علیه كارفرما یا مدیران یا  رسمي مربوط به مناقصه

 .اسقاط نموده و اعالم مینماید كه از این بابت حق هیچگونه ادعائي نخواهد داشت كاركنان یا نمایندگان او را در مورد پبشنهاد

های ذینفع باید بدانند كه در موقعي كه پیشنهاد در مرحله بررسي است، اكیداً باید از هر  پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرف4-13

نسبت به نتایج بررسي پیشنهاد خودداری كنند. هر نوع كوشش جهت اعمال  یک از كاركنان كارفرما برای كسب اطالع نوع تماس با هر

هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صالحیت پیشنهاد دهنده خواهد بود و در این مورد كارفرما مأذون و  نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله

 .بط محروم نمایدهای مرت دیگر مناقصه مختار است كه آن پیشنهاد دهنده را از مناقصه حاضر و

 :امضای قرارداد( ۱4

روز ده شركت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد كلیه اسناد مناقصه میباشد. لذا برنده مناقصه باید ظرف مدت 

چک تضمیني از این بابت تا تاریخ گزار قرارداد مربوطه را امضاء نماید. ضمانتنامه شركت در مناقصه یا  اعالم كتبي مناقصه كاری پس از

انجام تعهدات هركدام كه مؤخر باشد توسط كارفرما نگهداری و عنداللزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید  امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه

عهدات به كارفرما حق میدهد كه در امضای قرارداد یا عدم تسلیم ضمانتنامه انجام ت خواهد شد. امتناع پیشنهاد دهنده یا تأخیر غیر موجه او

چنین شرایطي مراتب به پیشنهاد دهنده حائز دومین حداقل  وجوه مربوط به ضمانتنامه شركت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید در

 .گردد قیمت ابالغ مي

ه عیناً به شرحي كه گذشت توسط چنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه دوم نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضمانتنامه شركت در مناقص

 .وصول میگردد كارفرما ضبط و یا

 .تبصره: در صورت ضبط تضامین نفر اول و دوم مناقصه در صورت تشخیص مناقصه گزار، مناقصه تجدید خواهد شد

 :واگذاری( ۱5

 .حقیقي و حقوقي دیگر نداردبرنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاری تمامي یا قسمتي از تعهدات خود را به اشخاص 



 :رد یا قبول پیشنهادها( ۱7

 .مختار است پیشنهادها مأذون و ازیک هر در رد یا قبول زربال  اجداد مرغ شركت

 :هزینه چاپ آگهی فراخوان( ۱8

 .های كثیراالنتشار بر عهده برنده مناقصه خواهد بود هزینه چاپ آگهي در روزنامه
 

بایستی در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دفتر مرکزی )واقع  ج( الزاماً می-ب-های )الف پاکت اسناد مناقصه پس از تکمیل در

تحویل و رسید شرکت مرغ اجداد زربال  ۱458877433کدپستی   22 در تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پالک

 باشد. تحویل به هر یک از واحدهای دیگر شرکت فاقد اعتبار میاسناد تا زمان بازگشایی پاکات نگهداری شود. 

 :سایر شرایط( ۱7

پیشنهادهای مردود به  پیشنهاد جزء در غیر اینصورت ،باشند هیچ یک از پیشنهاد دهندگان مجاز به ارائه بیش از یک پیشنهاد نمي 1-17

 .رفتار خواهد شد1-2بند  رفته و مطابق شمار

 .گردد 1300دی ماه سال  22پیشنهاد دهنده نباید مشمول قانون منع مداخله مصوب  2-17

 .دیركردها و جرایم ناشي از آن در اجرای تعهدات قراردادی به مرحله اجرا گذارده خواهد شد 3-17
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 .نخواهند داشتپیشنهاد دهندگان حق اعتراضي در مورد طوالني شدن زمان مناقصه را  های دیگر موكول و

ای را كه پیشنهاد دهنده برای ارائه پیشنهاد شركت در مناقصه متحمل شده را به او پرداخت نخواهد  گزار هیچگونه هزینه اقصهمن 6-17

 .كرد

مانت شركت در مناقصه برنده در صورت انصراف و یا هرگونه قصور و مسامحه دیگر، جهت تأمین ضرر و زیان مناقصه ضبط ض 0-17

 .شد خواهد

 .درصد كاهش یا افزایش دهد 25گزار مأذون و مختار است كه مقادیر كار را به میزان  اقصهمن 7-17

منظور نموده و  به ویژه مدت قرارداد، كسور قانوني و همچنین سود خود را در محاسبات مناقصهپیشنهاد دهنده با اطالع از شرایط  1-17

 .باشد این قیمت شامل هیچ تعدیل نمي

باشد، بابت موضوع پیش پرداختي صالح مصرفي بر عهده شركت ميباشد و م با توجه به اینکه امور كاری براساس اجرای كار مي 17-17
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 .باشد ميبه مناقصه گذار  (قرارداد
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