« برگ شرايط شركت در مناقصه حمل و نقل و جابجايي كاال در استان آذر بايجان شرقي »
ضطمت ؿلِ ٍ ذسهبت ثبظضگبًي هٌغقِ  8استبى آشض ثبیجبى ضطقي مِ زض ایي ثطه ضطایظ ثِ اذتػبض
« مبضكطهب » ًبهيسُ هي ضَز زض ًظط زاضز ثب تَجِ ثِ آگْي ّبي هٌتططُ زض ضٍظًبهِ ّبي كجط آشض ثبیجبى ثِ
هَضخ ٍ 96/4/15آشض ثبیجبى ثِ هَضخ  96/4/17ذسهبت حول ٍ ًقل ذَز ضا اظ عطیق هٌبقػِ ػوَهي ثِ ضطمتْبي ٍاجس
ضطایظ ٍاگصاض ًوبیس  .هتقبضيبى هي تَاًٌس ثب ضػبیت هَاضز شیل پيطٌْبزات ذَز ضا تب پبیبى ٍقت ازاضي هَضخ  96/5/2ثِ
زثيطذبًِ ضطمت ؿلِ ٍ ذسهبت ثبظضگبًي هٌغقِ  8استبى آشض ثبیجبى ضطقي تسلين ٍ ضسيس زضیبكت ًوبیٌس .
 -1موضوع مناقصه عبارت است از :
حول حـسٍز ّ 100عاض تي گٌسم ٍ سبیط مبالّبي تنليلي زض زاذل استبى ثط اسبس اػالم ثطگعاض مٌٌسُ هٌبقػِ .
تجػطُ  :ثـطگـعاضمٌٌسُ هٌبقػِ اذتيبض زاضز ثـِ عَض یل جبًجِ هقساض ٍ ثـِ تجغ آى هست قطاضزاز ضا ثـسٍى تـييط ًطخ ّبي اػالم
ضسُ زض قطاضزاز تب  % 25مبّص یـب اكعایص زّـس .ضوٌبً ػسم تحقق هقبزیط مـبالّبي ثـطآٍضز ضسُ ٍ تـييط هيعاى آى زض
ضؼبػْبي حول ّيچ گًَِ تؼْسي ثطاي ثطگعاضمٌٌسُ هٌبقػِ ایجبز ًرَاّسمطز ٍ پيوبًنبض اظ ایي ثبثت حق ّيچگًَِ اػتطاؼ
ًرَاّس زاضت .
 -2مليِ اضربظ حقَقي مِ زض ازاضُ ثجت ضطمت ّب زاضاي ضوبضُ ثجت ثَزُ ٍ زاضاي هجَظ كؼبليت زض ظهيٌِ حول ٍ ًقل
جبزُ اي زض سغح استبى آشض ثبیجبى ضطقي اظ سبظهبى ضاّساضي ٍ حول ٍ ًقل جبزُ اي ثبضٌس .زض غَضت احطاظ سبیط
ضطایظ هٌسضج زض ثٌسّبي ثؼسي  ،هي تَاًٌس زض هٌبقػِ ضطمت ًوبیٌس.
 -3زاٍعلجبى هي ثبیست زض استبى آشض ثبیجبى ضطقي زاضاي هجَظ كؼبليت ٍ غسٍض ثبضًبهِ ثبضٌس.
 -4زاٍعلجبى هي ثبیست ثٌيِ هبلي مبكي ٍ تَاًبیي پطزاذت مطایِ ضاًٌسگبى قجل اظ ٍغَل هغبلجبت ذَز اظ مبضكطهب ضا زاضتِ
ثبضٌس .زض ایي ضاثغِ هي ثبیست غَضت ّبي هبلي حسبثطسي ضسُ سِ سبل گصضتِ ذَز ضا اضایِ ًوبیٌس.
 -5زاٍعلجبى ضطمت زض هٌبقػِ پس اظ ثطًسُ ضسى هي ثبیست ظطف هست هقطض زض ثٌس  17ایي ثطه ضطایظ ضطمت زض هٌبقػِ
قجل اظ اًؼقبز قطاضزاز اسٌبز ٍ هساضك الظم زض اضتجبط ثب زكبتط ًوبیٌسگي ٍ كْطست اسبهي هسئَليي زكبتط یب ًوبیٌسگي ّبي
ذَز زض سغح استبى ضا ثِ « مبضكطهب » اضایِ ًوبیٌس .زض ؿيط ایي غَضت هٌبقػِ گصاض هي تَاًس سپطزُ ضطمت زض هٌبقػِ
ذَز ضا ضجظ ٍ هٌبقػِ ضا تجسیس ًوبیس.
 -6زاٍعلجبى هي ثبیست زاضاي حساقل  12زستگبُ مبهيَى ( مطٌسُ ) هلني ثِ ًبم ذَز ثَزُ ٍ تػَیط ثطاثط ثب اغل سٌس هبلنيت ضا اضایِ
ًوبیس.
 -7زاٍعلجبى هي ثبیست ّوَاضُ اهنبًبت حول ضٍظاًِ مبال عجق ثطًبهِ ّبي اثالؿي اظ سَي « مبضكطهب » ضا زض هٌبعق هرتلق كطاّن
ًوبیٌس.
نام و نام خانوادگي متقاضي :
تاريخ :

 -8زاٍعلجبى ضطمت زض هٌبقػِ هي ثبیست هجلؾ ( 1.430.000.000یل هيليبضز ٍ چْبض غسٍ سي هيليَى ) ضیبل ثِ ػٌَاى سپطزُ
ضطمت زض هٌبقػِ ثِ حسبة جبضي ضوبضُ  2176030404008ثِ ًبم ضطمت ؿلِ ٍ ذسهبت ثبظضگبًي هٌغقِ ٍ 8اضیع ٍ كيص آى ضا
ضويوِ ًوَزُ ٍ ثِ « مبضكطهب » تسلين ًوبیٌس ٍ یب هي تَاًٌس یل كقطُ ضوبًت ًبهِ ثبًني ثب اػتجبض سِ هبِّ اٍليِ ٍ قبثل توسیس اضایِ
ًوبیٌس.
 -9مبضكطهب  5زضغس هجلؾ هَضز هؼبهلِ ( م طایِ حول ) ضا ثِ ٌّگبم ػقس قطاضزاز ًقساً یب ثِ غَضت ضوبًت ًبهِ ثبًني ثِ هٌظَض
تضويي اًجبم تؼْسات اظ ثطًسُ هٌبقػِ اذص هي ًوبیس مِ زض پبیبى هست قطاضزاز ٍ پس اظ پبیبى ػوليبت زض غَضت اًجبم ثِ هَقغ
ٍ مبهل تؼْسات ٍ ػسم ثطٍظ ذسبضت ػيٌب" هستطز ذَاّسضس ػالٍُ ثط آى اظ ّط پطزاذت زُ زضغس ثِ ػٌَاى تضويي حسي اًجبم
مبض مسط ذَاّس ضس مِ ثِ تطتيت هصمَض قبثل استطزاز ذَاّسثَز.
 -10ثب تَجِ ثِ ایٌنِ ًطخ حول ٍ ًقل مبال ثط اسبس تي ميلَهتط هي ثبضس  ،پطزاذت ّعیٌِ ّبي ضسوي ضبهل  ( :ػَاضؼ پبیبًِ
 ،ػَاضؼ ّالل احوط ،ػَاضؼ ضْطزاضي ٍ  ) ...ثِ ػْسُ ثطًسُ هٌبقػِ هي ثبضس ،
 -11اضایِ ًطخ پيطٌْبزي ثِ غَضت تي هي ثبضس.
 – 12مليِ مسَضات قبًًَي اظ قجيل ثيوِ  ،هبليبت ٍ  ...ثطػْسُ ثطًسُ هٌبقػِ هي ثبضس مِ اظ ّط غَضت حسبة مسط هي گطزز.
 -13سبیط ضطایظ هَضز ًظط ،زض قطاضزاز پيَست هي ثبضس مِ ضطمت مٌٌس ُ زض هٌبقػِ هي ثبیست پيص ًَیس قطاضزاز هصمَض ضا
ثِ ػٌَاى پصیطش ضطایظ قطاضزاز اهضبء ٍ ثِ ّوطاُ هساضك ثِ ضطمت تسلين ًوبیس.
 -14پيطٌْبزّبي ٍاغلِ زض ضٍظسِ ضٌجِ هَضخ  96/5/3سبػت  11زض سبلي جلسبت ضطمت ؿلِ ٍ ذسهبت ثبظضگبًي هٌغقِ 8
ثِ ًطبًي  :تجطیع ذيبثبى  22ثْوي ًطسيسُ ثِ ًػق ضاُ ثبظگطبیي ٍ اتربش تػوين ذَاّس ضس.
 -15حضَض پيطٌْبز زٌّسگبى یب ًوبیٌسگبى آًْب ثب اضایِ ثطه ًوبیٌسگي زض جلسِ هصمَض ثالهبًغ است.
 -16پس اظ هطرع ضسى ثطًسگبى اٍل ٍ زٍم زض ّط گطٍُ  ،سپطزُ آًبى ًگْساضي ٍ سپطزُ سبیط ضطمت مٌٌسگبى هستطز ذَاّس
ضس.
 - 17ثطًسُ اٍل هٌبقػِ هَظق است ظطف هست یل ّلتِ مبضي اظ تبضید اثالؽ  ،ثطاي اضایِ تضويي حسي اًجبم تؼْس ٍ اًؼقبز
قطاضزاز ثِ « مبضكطهب » هطاجؼِ ًوبیس .زض غَضتينِ ثطًسُ اٍل ثِ ّط زليل ًسجت ثِ اًؼقبز قطاضزاز ٍ تَزیغ تضويي هصمَض زض هَػس
هقطض اقسام ًٌوَزُ ٍ یب اهت ٌبع ًوبیس ،سپطزُ ضطمت زض هٌبقػِ ٍي ثِ ًلغ مبضكطهب ضجظ ٍ ثِ ثطًسُ زٍم هٌبقػِ ضجَع ذَاّسضس.
چٌبًچِ ثطًسُ زٍم ًيع ثِ تطتيت هصمَض ًسجت ثِ تَزیغ تضويي ٍ اًؼقبز قطاضزاز اقسام ًٌوبیس سپطزُ ٍي ًيع ثِ ًلغ « مبضكطهب »
ضجظ ذَاّس ضس.
 -18ثِ پيطٌْبزّبي كبقس اهضبّبي هجبظ عجق اسبسٌبهِ ضطمت  ،هجْن ،هططٍط ،هرسٍش ،كبقس سپطزُ ٍ پيطٌْبزّبیي مِ ثؼس
اظ هَػس هقطض ثِ « مبضكطهب » ) ثطگعاضمٌٌسُ هٌبقػِ ) ثطسس تطتيت اثط زازُ ًرَاّس ضس.
نام و نام خانوادگي متقاضي :
تاريخ :

 -19ضطمت مٌٌسگبى زض هٌبقػِ ثبیس پيطٌْبزّبي ذَز ضا زض سِ پبمت هجعا ثِ ضطح شیل قطاضزازُ ٍ ّط سِ پبمت ضا زض للبف
هٌبست ٍ الك ٍ هْط ضسُ گصاضزُ ٍ تحَیل ًوبیٌس.
 ) 1پبمت الق حبٍي سپطزُ ضطمت زض هٌبقػِ.

 ) 2پبمت ة حبٍي تػَیط  :اسبسٌبهِ – گَاّي ثجت ًبم هؤزیبى هبليبتي – ضٍظًبهِ ضسوي هطثَط ثِ آذطیي تـييطات هسیطاى ٍ
غبحجبى اهضبي هجبظ – هجَظ كؼبليت ٍ غسٍض ثبضًبهِ ( هغبثق ثٌسّبي  – ) 3 ٍ 2غَضت ّبي هبلي حسبثطسي ضسُ سِ سبل
گصضتِ – ثطه ضطایظ اهضبء ضسُ ٍ پيص ًَیس اهضبء ضسُ قطاضزاز – هستٌسات سٌس هبلنيت  12زستگبُ مبهيَى هلني (
مطٌسُ ) ثِ ًبم ذَز ( هغبثق ثٌس ) 6
تصمط :
زض غَضت ػسم اضایِ ّط یل اظ هساضك هصمَض زض پبمت ( ة )  ،پبمت پيطٌْبز قيوت ( پبمت ج ) ثبظگطبیي ًرَاّسضس  ،لصا اظ
ضطمت مٌٌسگبى هحتطم زضذَاست هي ضَز مِ ًْبیت زقت ضا زض تنويل ٍ اضایِ هساضك پبمت ( ة ) هؼوَل زاضًس.
 ) 3پبمت ج حبٍي ثطه پيطٌْبز ًطخ (كطم پيطٌْبز ًطخ )
 -20اظ زضج ًطخ زض هتي قطاضزاز ذَززاضي ضَز.
 -21مبضكطهب زض ضز یب قجَل یل یب مليِ پيطٌْبزّب هرتبض است.
 -22اظ ضطمت مٌٌسگبى زض هٌبقػِ زضذَاست هي ضَز ثِ هٌسضجبت ثٌس  5ایي ضطایظ ضطمت زض هٌبقػِ  ،تَجِ الظم هؼوَل
ًوبیٌس.

نام و نام خانوادگي متقاضي:
تاريخ :

