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   که جزء الینفک اسناد مناقصه و قرارداد خواهد بود.ب    –و برنامه زمانبندی طبق پیوست    الف   -   پیوست
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ماه و سال( مطالبه    روز،   های محتوی پیشنهاد باید رسید با قید تاریخ کامل وصول )ساعت، در مقابل تسلیم پاکت- 2-4

 .واخذ گردد

مسکن   بنیاد که در موقع مقرر دریافت نشود  پست ارسال شود در صورتی  از طریقهایی که  پیشنهاد  درمورد- 3-4

 . مسئولیتی نخواهد داشت انقالب اسالمی

د دهنده ثبت نشده باشد، ، مشخصات پیشنهامسکن انقالب اسالمی    پیشنهاداتی که در هنگام اخذ اسناد از بنیاد- 4-4

 نمی باشد.مورد قبول  

به   اسناد مناقصهموضوع    ، 460fmxولوو    یکمپرس  کامیونبایست شامل  پیشنهاد می- 5-4 اینصورت    باشد. در غیر 

 خواهد شد.ن  ترتیب اثر دادهپیشنهاد  

 تهیه پیشنهادها  نحوه-5

 تحویل گردد.  4 پاکت ها باید به روش زیر تهیه و الک و مهر شده و در مهلت مقرر در بند

 

 ضمانت نامه شرکت در مناقصه :   :  الفپاکت  -5-1

 . از تحویل پاکات    ماه  6و قابل تمدید تا    ضمانت نامه شرکت در مناقصه با حداقل اعتبار سه ماهه- 1-1-5

 

 :    پیشنهاد فنی بازرگانی  و مشخصات عمومی شرکت شامل:  ب پاکت  -5-2

شرکت که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات    آگهی تأسیس-1-2-5

 .(منتهی به دو سال گذشته)است  

 . اساسنامه شرکت- 2-2-5

 .شرکتصاحبان امضای مجاز    اعضای هیات مدیره و   ،مدیر عامل  کارت ملیکپی شناسنامه و    - 3-2-5



 "اسنـــــــــــاد مناقصه  "

 6 از  2

 

 

 

 اعالم کد اقتصادی شرکت.-4-2-5

 قرارداد.اسناد مناقصه و   ییدیه مبنی بر توانمندی شرکت جهت انجام موضوعگواهی صالحیت یا تأ- 5-2-5

 .) پیوست د( اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران تکمیل - 6-2-5

 .شناسه ملی شرکت  - 7-2-5

 .)www.evat.ir(گواهی ثبت نام در سامانه امور مالیاتی کشور      - 5-2-8

 . مناقصه گر باشد  مهر و امضاء مشخصات فنی دستگاه که بایستی منطبق با اسناد فنی مناقصه بوده و دارای    - 9-2-5

 مسکن انقالب اسالمی بنیاد  مد نظر    زمانبندی   ها براساس برنامه کامیونبرنامه زمانبندی تحویل    مهر و امضاء  -10-2-5

 . و ضمیمه اسناد مناقصه

 سال گذشته به همراه گزارش حسابرسی.  4های مالی حسابرسی شده  صورت  - 11-2-5

( قانون احکام 30مطابق با آیین نامه اجرایی بند )ث( ماده )تبط با واردات کامیون دست دوم  رسوابق اجرای م- 12-2-5

 (  rpf.rmto.irناوگان )  نوسازی همچنین براساس ساز و کار تعریف شده در سامانه   های توسعه کشورمی برنامهئدا

 

 :های موضوع اسناد مناقصه کامیون  جدول لیستو   قیمت پیشنهاد     : جپاکت - 5-3

 .   قرادادی موضوع  هاکامیون قیمت  لیست  جدول   - 1-3-5

 . شوند  میتسل  و  هیته  اصل  نسخه   ک ی  در  دیبا  ج   و  ب الف،  ی هاپاکت اتیمحتو  هیکل-2-3-5

پاکت فوق در یک پاکت یا یک بسته بندی الک و مهر شده قرار گیرد که در پشت آن   سهاست هر  الزم  - 5-3-3
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حق هیچگونه ادعا یا اعتراض نسبت به طرح   ، عنوان برنده مناقصه شناخته شدهه  ی که بشرکت  ؛شودمناقصه هم اعالم  

 .را بر اساس قیمت صحیح اصالح نماید  خود  بایست پیشنهادنخواهد داشت و می  ، موضوع فوق

مشخص و تعیین   معامالتهای کل ارائه شده در جلسه کمیسیون  برنده مناقصه براساس قیمت  کهدر صورتی  - 6-3-5

 و با اصالح مبلغ پیشنهادی   رخ داده   اتی اشتباه محاسب  او   که در قیمت پیشنهادی  شودی مدعی  شرکت  در آینده   د ودگر

 ادعای او مسموع و قابل طرح نخواهد بود.  ؛دگردبرنده مناقصه    تواندمی

 گیرد.تعلق نمی  آنهیچگونه مابه التفاوت و تعدیل به و  های مربوط به قرارداد ثابت بوده  قیمت  - 7-3-5

در متن پیشنهادها قلم خوردگی یا تراشیدگی یا پاک شدگی باشد باید محل آن به امضاء که    ر صورتید  -8-3-5

 و مردود تلقی خواهد شد.   مخدوشدهنده برسد در غیر اینصورت پیشنهاد    پیشنهاد

 پیشنهادها باید طبق فرم پیشنهاد و سایر اسناد مناقصه بدون هیچگونه تغییری تهیه شوند و منضم به کلیه   -9-3-5

 و اسناد الزم باشند.  اتحتوضی
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دهنده   امضای صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه پیشنهاد  هکلیه صفحات و اوراق اسناد مناقصه باید ب- 10-3-5

شود و چنانچه قسمتی از آنها مهر و امضا نشده باشد در این صورت پیشنهاد مردود   به مهر شرکت  و ممهور  رسیده

 د. گردتلقی و اسناد به نماینده مربوطه مسترد می

ت دولتی و ارائه پیشنهاد دهنده موظف به امضای فرم تعهد عدم شمول منع مداخله کارمندان در معامال  -5-3-11

 باشد.می  مسکن انقالب اسالمی  بنیاد آن به  

در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده اعالم شود بدیهی است مبلغ ارزش    با بایست  مبلغ پیشنهادی می  -5-3-12

 خواهد شد.لحاظ  ارائه مدارک مربوطه    درصورتافزوده  

   

 نامه شرکت در مناقصه  سپرده یا ضمانت  -6 

 ریال )هفتادو پنج میلیارد(    fmx460  75.000.000.000  ولوو   خرید کامیون کمپرسی   تضمین شرکت در مناقصه- 1-6

 .دستگاه مناقصه گزار تسلیم شودبه های مشروحه زیر  بایست به یکی از صورتباشد که میمی

بنیاد مسکن به نام  بانک ملی شعبه فاطمی    0105928848005رسید بانکی مبنی بر واریز وجه فوق به حساب    -1-1-6

 انقالب اسالمی. 

   .مسکن انقالب اسالمی بنیادنامه بانکی به نفع    ضمانت - 2-1-6

 سه بوده و حداقل برای    پیشنهادها   ماه پس از تاریخ افتتاح    سههای فوق باید حداقل   مدت اعتبار تضمین  -1تبصره

 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

، چک شخصی و نظایر مقررهای کمتر از میزان  ، سپردههای مخدوش ، سپردهبه پیشنهادهای فاقد سپرده  -2تبصره

 آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورتیکه اختالف قیمت پیشنهادی نفر اول و دوم از مبلغ تضمین نفر اول بیشتر باشد نفر دوم انتخاب   -3تبصره

 شود.نمی

امضای قرارداد و تسلیم د تا تاریخ  نشومی  تعیین که در مناقصه    اول و دوم دهنده    نامه پیشنهادسپرده و یا ضمانت- 2-6

 نگهداری خواهد شد.  مسکن انقالب اسالمی   بنیاد  ، نزد نامه انجام تعهدات  ضمانت

   پیشنهادها ئیگشاباز-7 

ه یکی پس از دیگری ب،  به ترتیب زیر  ؛ذکر شده است  ذیلیشنهادها در ساعت و تاریخی که درهای محتوی پپاکت

 .خواهند شدبازگشایی    اعضای کمیسیون معامالتوسیله  
تیب هرگاه محتوای این پاکت به ترابتدا پاکت الف باز خواهد شد    28/80/1401  مورخ  شنبه  روز  00:10در ساعت    -7-1

 و عیناً به پیشنهاد   باز نگردیدهها  پاکتدیگر  پیشنهاد مردود تلقی و    ، کامل نباشدگفته شده در این دستور العمل

 خواهد شد.دهنده مربوط مسترد  

مورد تایید اعضای کمیسیون     1- 5بند    مندرج در    به شرح  (الف) پاکت    ضمانت نامه بانکی مربوط به   درصورتیکه  - 2-7

  100از    60و کسب حداقل    2- 5بند  تایید مدارکو در صورت    بازگشایی خواهد شد(  بپاکت )،  معامالت قرارگیرد  

سیون معامالت بنیاد توسط کمی   باشدمی  پیشنهاد قیمتپاکت )ج( که شامل    ،   امتیاز توسط کمیته فنی بازرگانی

   بازگشایی خواهد شد.اسالمی   بمسکن انقال
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پیشنهاد مخیر است در صورت وجود تفاوت فاحش و غیر منطقی قیمت  به تشخیص خود  مناقصه گذار    -1تبصره

و از این بابت پیشنهاد دهنده حق هر گونه اعتراضی را از خود   دهنده اول با نفرات بعدی پیشنهاد وی را رد نماید

 . نمایدسلب می

و صرف حضور در مناقصه هیچ گونه  در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است مسکن انقالب اسالمی بنیاد  - 2تبصره  

 یشنهاد ایجاد نمی نماید. حقی را برای شرکت ارائه دهنده پ

ها ، تعداد دستگاه  مسکن انقالب اسالمی  بنیادآالت از سوی  به مشخص بودن اعتبار خرید ماشین  با توجه -3تبصره 

مندرج در مشخصات فنی ضمیمه اسناد مناقصه بصورت تقریبی و بر اساس بر آورد اولیه ذکر گردیده است. لذا پس 

 مسکن انقالب اسالمی   درصد با نظر بنیاد  25های مذکور تا  افزایش یا کاهش تعداد دستگاه،  از تعیین برنده مناقصه 

 امکانپذیر خواهد بود.

 

 امضای آن  وضع پیشنهادها و-8

مناقصه  کلیه اسناد  و همچنین  مهر نماید    مجاز خود امضا و   اعضای   توسطرا    خود  پیشنهاد دهنده باید کلیه اوراق - 1-8

 ا حذف قسمتی از آنها ضمیمه پیشنهاد خود نماید. یبدون تغییر    نمایددریافت می  مسکن انقالب اسالمی بنیادکه از  را 

 گردد.امضا باشد پیشنهاد مردود تلقی می چنانچه اسناد ارائه شده فاقد مهر و

باید به وسیله صاحبان امضاء مجاز   و نمایند باشد  که پیشنهاد را تسلیم میآدرس شرکتی  هر پیشنهاد باید شامل    - 2-8

الزم و یک   ثبتی   نامه   ای از طرف آنان اختیار امضاء داشته باشد وکالتکه نماینده  شرکت امضاء شود و یا در صورتی

 نسخه فتوکپی مصدق اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت در این باره پیوست شده باشد.

 یه مفاد آنها تلقی خواهد شد. امضای زیر اسناد مناقصه به منزله قبول کل- 3-8

نامه و   نماید باید بصورت رسمی تنظیم شده و به همراه وکالتدهندگان را ارائه می  اسنادی که وضع پیشنهاد  - 4-8

توانند از طرف مسئول اجرای صحیح قرارداد بوده و می  اسناد مربوط دیگر که مشخص نماید چه اشخاصی مستقیماً

 باشند.   ،ها و اسناد تعهدآور دیگر را امضا نمایندپیماندهنده رسیدها    پیشنهاد

 

 دهنده  صالحیت پیشنهاد -9 

، فنی و ، صالحیت خود را به لحاظ توانایی مالیپیشنهاد دهنده با تکمیل مدارک ارزیابی کیفی موضوع این مناقصه

 . دارداجرایی برای انجام موضوع قرارداد اعالم می

 تعیین برنده مناقصهنکات مهم در   -10

شرکت با مشخصات فنی مد نظر اعالم شده  )موضوع مناقصه(      fmx460  ولوو  کامیون کمپرسی  تطابق دستگاه- 1-10

 )پیوست الف(  بنیاد مسکن انقالب اسالمی درج شده در اسناد فنی ضمیمه مناقصه.

 .پیشنهاد دهندهتوسط    کل  قیمت  مناسب ترین  ارائه  - 2-10

و تقریباً   )کامیون کمپرسی(  مشابه  دهنده و تجربه او در اجرای کارهای العاده به صالحیت پیشنهادتوجه فوق  -3-10

و همچنین تضمیناتی   ویتحت نظر  متخصص و نیروی انسانی ی اعتبار مالی و تشکیالت  ،  )کامیون کشنده(  مشابه

  .دوشمیدهنده داده    که بوسیله پیشنهاد
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 اصالحات  الحاقیه ها و-11

هر یک از دعوت شدگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات و اسناد مناقصه سوالی داشته باشند - 1-11

 .تقاضای توضیح نمایند  زمان تعیین شده  فقط در  تواندمی

  www.bme.irسامانه    قیباشد ؛ مطالب مذکور از طر   ازیدر اسناد مناقصه مورد ن   نظر  دیتجد  ای   حیچنانچه توض  - 2-11

تا  باشند یاسناد م  یروز پس از بارگذار سهگردد. لذا مناقصه گران موظف به مراجعه به سامانه در مدت یاعالم م 

است ، عدم   یهی. بدندیمورد نظر اقدام نما  اتو اصالح  راتییاصالح اسناد ، نسبت به اخذ تغ  ای  رییدر صورت تغ

 .دباش  یخصوص مسموع نم   نی مراجعه و عدم اطالع مناقصه گران در ا

ها تسـلیم پیشنهاد  مهلتقبل از آخرین    یک هفتهموقع که بخواهد تا  تواند در هرمی  انقالب اسالمی  مسکن   بنیاد  - 3-11  

)ها( جزء این صورت الحاقیههایی تجدید نظر نماید و در  نسبت به شرایط مناقصه و مشخصات فنی با ارسال الحاقیه

   .الینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد

چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیه )ها( مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد - 4-11

آن را به منظور انجام تغییرات و اصالحات الزم بنماید و چنانچه این تجدید نظر یا اصالح مستلزم تغییر مقادیر یا 

با اعالم کتبی آخرین روز می  انقالب اسالمی   بنیاد مسکنقیمت پیشنهادی یا هر دو باشد در این صورت   تواند 

دریافت پیشنهادها را به تعویق اندازد به نحوی که پیشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اعمال اصالحات و تجدید 

 نظر داشته باشند. 
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 تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند.   روز بعد از تاریخ  60یث برای مدت  پیشنهادها باید از هر ح

 

 فسخ آن  طای پیمان واع  -13

خودداری کند وجه الضمان شرکت در مناقصه وی به نفع   اجرای قراردادکه برنده اول مناقصه از قبول    درصورتی  -1-13

 باشد میپیمان با نفر دوم    عقدمجاز به    مسکن انقالب اسالمی   بنیاد   و خواهد شد  ضبط  مسکن انقالب اسالمی    بنیاد

خواهد  ضبط    مسکن انقالب اسالمی  بنیادبه نفع    وی نیزیا سپرده    و   نامه ضمانت  نفر دوم،   و در صورت استنکاف 

 د داشت.  ننخواه  مسکن انقالب اسالمی   بنیاد  گونه ادعایی نسبت به  دوم هیچ  اول و   گاندهند  یشنهادپ  وشد  

قرارداد را امضاء   ، مسکن انقالب اسالمی   بنیادپس از اعالم    کاریروز(  فت)ه  7برنده مناقصه باید ظرف مدت حداکثر  - 2-13

 نامه شرکت در مناقصه یا وجه سپرده شده از این بابت تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانت  نماید. ضمانت

ینه برنده مناقصه تمدید به هز، نگهداری و در صورت لزوم مسکن انقالب اسالمی بنیاد نامه انجام تعهدات توسط 

، نامه انجام تعهدات  یا تاخیر غیر موجه او در امـضای قرارداد یا تسلیم ضمانت  برنده مناقصه، امتناع  خواهد شد

نامه شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط   مربوط به ضمانتدهد که وجوه  می  حق  مسکن انقالب اسالمی  بنیادبه  

نیز نتواند به   دهنده  شود چنانچه این پیشنهاددهنده دوم ابالغ می  در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد   .نماید

مسکن   بنیادبه شرح باال توسط    نیز عیناً  وینامه یا سپرده شرکت در مناقصه    تعهدات خود عمل نماید ضمانت

 ضبط خواهد شد.  انقالب اسالمی

 

 

 



 "اسنـــــــــــاد مناقصه  "

 6 از 6

 

 

 

 

 مسکن انقالب اسالمی  بنیادسازش به زیان   -14 

اند و مراتب سازش کرده  مسکن انقالب اسالمی   بنیادشود که پیشنهاد دهندگانی به زیان  مشخص در مناقصه  هرگاه 

این امر صورت   مسکن انقالب اسالمی  بنیاد چنانچه به تشخیص  یا  گزارش شود و    مسکن انقالب اسالمی   بنیادبه  

 . گرفته باشد مناقصه ابطال خواهد شد
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، حق  بر عقد قراردادمبنی    مسکن انقالب اسالمی  بنیادشرکت کننده پس از برنده شدن در مناقصه و وصول دستور  

 اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر ندارد.انتقال تعهدات را به شخص و یا  
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 مبلغ کل قرارداد درصد(    و پنج )بیست    %25سقف  پس از موافقت خریدار حداکثر تا    وبرنده مناقصه  درخواست   بنابه

 150) برابر با  روز کاری از تاریخ ابالغ قرارداد در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی    20  پس ازبه عنوان پیش پرداخت،  

تا مرحله آخر و تسویه مبلغ پیش پرداخت دارای اعتبار  شرط و از تاریخ صدور    که بدون قید ودرصد وجه پیش پرداخت (  

 قرارداد واریز خواهد شد.و قابل تمدید باشد، به حساب معرفی شده از سوی فروشنده در متن  
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 )پیوست الف( .فنی  ، طبق مشخصاتهاکامیونلیست    اتمستند - 1-17

 ) پیوست ب(.مسکن انقالب اسالمی برنامه زمانبندی مد نظر بنیاد  -2-17

 فرم پیشنهاد قیمت ) پیوست ج(  - 3-17

 ...(   هاسایر فرم  و   گران  مناقصه  کیفی  ارزیابی  استعالم )   .  موضوع مناقصه های مرتبط با  فرم مستند اطالعات و    -4-17

 )پیوست د(

 


