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»اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار «

)سهامی عام(مالیبل سایپاشرکت 

»1401- 009مناقصه شماره «

شرایط مناقصه
ایمنی و بهداشتلوازمخرید : اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار 

: زمان تحویل مدارك 
20/04/1401مورخ   دوشنبهروز   16تا ساعت  

:) تمامی صفحات(یمهر و امضاء متقاض
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شرایط عمومی مناقصه
:موضوع مناقصه) 1

ایمنی و بهداشتلوازمخرید عبارت است از 

:قبول شرایط مناقصه)2
ران مسترد پیشنهادهایی که به یکی از حاالت زیر دریافت گردد از جانب مناقصه گزار مورد قبول قرار نگرفته و به مناقصه گموارد رد پیشنهادها ؛-2-1

:خواهد شد
.گرددهر پیشنهادي که مطابق با شرایط  مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قید و شروط باشد، کان لم یکن تلقی می-2-1-1
.پیشنهادهایی که مبهم، مشروط و یا ناقص ارائه شده باشند-2-1-2
.در مناقصه باشندپیشنهادهایی که فاقد مدارك الزمه به ویژه فاقد تضمین شرکت -2-1-3
.پیشنهادهایی که پس از زمان تعیین شده در اسناد مناقصه تسلیم مناقصه گزار شود-2-1-4

.دپس از انقضاء موعد تسلیم پیشنهادها، هیچگونه پیشنهادي مبنی بر تغییر و اصالح پیشنهاد تسلیمی به هر عنوان که باشد پذیرفته نخواهد ش: 1تبصره 

نویسی تکمیل شده و هیچگونـه تغییـري در اسـناد مناقصـه داده     شدگی و میاندهد باید بدون پاكرکی که اسناد مناقصه را تشکیل میکلیه مدا: 2تبصره 

.نشود
.شوندپیشنهادهایی که به علت ضرورت و تجدید یا لغو مناقصه عودت داده می-2-1-5

:موارد عودت تضمین شرکت در مناقصه2-2
.1-2درج در بند کلیه موارد من-2-2-1
.تضمین پیشنهاد دهندگانی که بر اساس تشخیص کمیسیون معامالت رتبه الزم را از بابت ارزیابی فنی کسب ننموده باشند-2-2-2
.اندتضمین مناقصه گرانی که بر اساس ارزیابی مالی و در مرحله نهایی برنده مناقصه نشده-2-2-3

:موارد ضبط تضمین شرکت در مناقصه-2-3
.ضمانت شرکت در مناقصه آن دسته از پیشنهاد دهندگانی که در حین برگزاري مناقصه به هر دلیلی از ادامه مناقصه صرف نظر نمایند-2-3-1
انعقاد ظرف تضمین شرکت در مناقصه، برنده اول مناقصه درصورت ارجاع کار به وي و امتناع برنده یاد شده از ارائه تضمین انجام تعهدات قرارداد و -2-3-2

.مهلت مقرر در این شرایط

و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات قرارداد و یا عدم انعقـاد  ) عنداللزوم(تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع کار به وي -2-3-3
. 2-3-2قرارداد مانند بند 

:روش ارائه پیشنهاد) 3
.مهر و امضاء گرددتوسط پیشنهاد دهنده پیشنهاد،تسلیم و کلیه صفحات آن قبل ازگردیدهور کامل تکمیل بطباید کلیه اسناد مناقصه -3-1

.شودفقط پیشنهادي که روي برگ پیشنهاد قیمت الصادق شده است و همراه با ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد پذیرفته می-3-2
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بـدیهی  .خود با دیگر شرکتها و هرگونه فعالیتهاي خود را معرفی و ضمیمه اسناد مناقصه نمایـد ) رزومه(بایستی تصویر سوابق کاريپیشنهاد دهنده می-3-3
.گیرداست سوابق مذکور در مرحله ارزیابی مورد بررسی قرار می

.پیشنهاد دهنده باید رأساً از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهاي موضوع قرارداد اطمینان حاصل کند-3-4

:شرکت در مناقصهضمانت) 4

باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی غیر قابل برگشت و بدون قید و شـرط بـا   میمیلیون ریالدویستمبلغ تضمین شرکت در مناقصه -4-1

یـا چـک بـانکی تضـمینی در     ) هامی عامس(ماهه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست شرکت مالیبل سایپا 3مدت اعتبار اولیه 
.تسلیم و ارائه گردد) فیش دریافتی(یا واریز به حساب )  سهامی عام(وجه شرکت مالیبل سایپا 

تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد مقررات این شرایط تهیه و همزمان با سـایر اسـناد مناقصـه تسـلیم     :1تبصره 

.  استشده

شرکتهایی که چک عادي و چک مسافرتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارسال نمایند به عنوان پیشنهادهاي غیرقابل قبول بررسـی تلقـی   : 2تبصره 

.شده و در مناقصه شرکت داده نخواهد شد
مناقصه و اجراي تعهداتی که به وسـیله پیشـنهاد دهنـده    تضمین شرکت در مناقصه به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي مفاد پیشنهاد شرکت در-4-2

این تضمین براي مدت اعتبار پیشنهادها بوسیله کارفرما نگهداري خواهد شد و درصورت تخلف پیشنهاد دهنـده از امضـاي   . باشدمورد امضاي قرارداد شده می

شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در ایـن رابطـه نخواهـد    قرارداد، ضمانتنامه شرکت در مناقصه وي از سوي کارفرما ضبط و وصول خواهد 
.داشت

بوسیله ) هرکدام موخر باشد(شود تا تاریخ امضاي قرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات اي که در مناقصه برنده شناخته میضمانتنامه پیشنهاد دهنده-4-3
.کارفرما نگهداري خواهد شد

نیز تا امضاي قرارداد نگهداري خواهد شد و پـس  گیرداي که پیشنهاد آن در مرتبه دوم قرار میا ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندهسپرده و ی-4-4
.گردداز آن ضمانتنامه شرکت در مناقصه افراد سوم به بعد آزاد و به آنها مسترد می

از ابالغ کتبی در شرکت کارفرما حاضر و قرارداد مربوطه را امضاء نماید؛ در غیر این صـورت  برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت هفت روز کاري پس -4-5
ضبط خواهد شد و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به آن نخواهـد  )  سهامی عام(سپرده شرکت در مناقصه او به نفع شرکت مالیبل سایپا 

.داشت
معامالت شرکت، نفر دوم به عنوان برنده اعالم و در صورتی که نفر دوم به شرحی که در مورد نفر اول گذشت حاضر بـه  در چنین موردي با رعایت آیین نامه

.انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط خواهد شد
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:اسناد مناقصه) 5
:باشداسناد مناقصه به شرح ذیر می

:جداگانه قرار داده شودA4ایزپاکتهاي سبایستی به ترتیب زیر در اسناد مناقصه -5-1

:باشدحاوي مدارك زیر می):رزومهپاکت (» الف«پاکت-5-1-1

).ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها(گر آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تاسیس شرکت مناقصه-ب
).اممهور به مهر اداره ثبت شرکته(گر آگهی روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات شرکت مناقصه-ج
).ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها(گر اساس نامه شرکت مناقصه-د
.قراردادهاي معتبر مرتبط یا نیمه مرتبط با موضوع مناقصه با دیگر شرکتها/ ها خالصه اي از توافق نامه-ه

.گر موثر باشدسایر مدارکی که در ارزیابی کیفی مناقصه-ط

.باشدشامل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه می:)قیمتپاکت اسناد و(»ب«پاکت -5-1-2

.گراسناد مناقصه مهر و امضاء شده توسط مناقصه-5-1-2-1
.برگه تعهد پیشنهاد قیمت بایستی به دقت تکمیل شود-5-1-2-2
.حروف ومبالغ تعیین شده به ارقام، مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهند بوددرصورت مشاهده اختالف بین مبالغ تعیین شده به-5-1-2-3
شدگی موجود باشد باید محلهاي مربوطه به امضاء پیشنهاد دهنده برسـد در غیـر   خوردگی و یا تراشیدگی یا پاكدر صورتیکه در متن پیشنهاد قلم-5-1-2-4

.این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد
.کلیه اطالعات و مشخصاتی که باید بوسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارسی خواهد بود-5-1-2-5

.در ضمن تمامی صفحه هاي اسناد مناقصه و دیگر ضمائم آن و همچنین درب پاکتها باید به امضاء و مهر مجاز پیشنهاد دهنده برسد*
.ء باشد مورد قبول نبوده و از درجه اعتبار ساقط استشرایط و اسنادي که بدون مهر و امضا*

:نهادهااسناد پیشءامضا) 6
و یا قراردادن شرط تکمیل و به وسیله امضـاء  قید شده است را پس از مطالعه بدون تغییر، حذف5د کلیه اوراق اسناد مناقصه را که در ماده دهنده بایپیشنهاد 

. امضاء و مهر نموده و تسلیم نماید) امضاءمهر و(مجاز خود در پایین کلیه صفحات 

:تسلیم پیشنهادها)7
اشاره شد تهیـه و در  آنها شرایط مناقصه به5دو پاکت بوده و در ماده اي که مجموعاًهاي جداگانهدهنده مکلف است پیشنهاد خود را در پاکتپیشنهاد-7-1

مالیبـل  –جاده مخصوص کرج روبروي شرکت سـایپا  وبان شهید لشکريات15/5کیلومتر -تهران: به نشانیمهلت مقرر این شـرکت 

.تسلیم نمایددفتر حراستبه –)سهامی عام(سایپا 

.دهنده حق هرگونه اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت فت نخواهد شد و پیشنهاد ی که بعد از موعد مقرر تسلیم شود دریاپیشنهادهای-7-2
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:گشایش پیشنهادها) 8
.د شدنبازگشایی و رسیدگی خواهگزار مناقصههاي محتوي پیشنهادها به ترتیب زیر یکی پس از دیگري در کمیسیون معامالت پاکت-8-1
. خواهد شدیارزیاببررسی و اقدام و سوابق و مستندات ارائه شده » الف«سبت به بازگشایی پاکت ن:اولمرحله -8-1-1
.گرددبازگشایی می»ب«، پاکت 1-1-8نی ، در صورت احراز بند پس از تائید ارزیابی ف:دوممرحله -8-1-2

:تهیه پیشنهادهاطرز) 9
شود مـالك عمـل   نوشته میعدد که با حروف ارقامیبراي تعیین برنده مناقصه . و حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شودمبلغ پیشنهاد قیمت باید به عدد 

.خواهد بود 

:هاها و الحاقیهاصالحیه) 10
وم قسـمتی از  چنانچه هریک از پیشنهاد دهندگان اختالفی در اسناد مالحظه کنند یا متوجه از قلم افتادن مشخصات یا اسناد دیگري گردند یا نسبت بـه مفهـ  

تباً به کارفرما اطالع دهنـد  مشخصات و اسناد مناقصه سوالی داشته باشند بایستی حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ دریافت اسناد و مدارك مناقصه مراتب را ک
. و قبل از تسلیم پیشنهاد تقاضاي دریافت توضیح بنمایند

الینفک اسناد مناقصه همچنین کارفرما می تواند در هر موقع که الزم بداند در اسناد مناقصه با ارسال الحاقیه ها تجدید نماید و در این صورت الحاقیه ها جزء
دي قبل از ارسال الحاقیه هاي مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد به منظور انجام تغییرات و اصالحات الزم چنانچه پیشنها. محسوب خواهند شد

.تقاضاي استرداد آن را بنماید
ـ     ی آخـرین روز دریافـت   چنانچه این تجدیدنظر یا اصالح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادي هر دو باشد در این صورت کارفرما می توانـد بـا اعـالم کتب

.پیشنهاد را به تعویق اندازد، به نحوي که پیشنهاددهنگان فرصت کافی براي اعمال اصالحات و تجدیدنظر داشته باشند

:کارفرماسازش به زیان ) 11
ـ  سازش کـرده کارفرمابه زیان پیشنهاد دهندگانی/ ه هر گاه در مناقصه آگاهی حاصل شود که پیشنهاد دهند ـ  انـد ، مرات شـرکت کارفرمـا   ت مـدیره  أب بـه هی

گانی که گزارش امر را با ذکر نام پیشنهاد دهندکارفرماو خواهد شد، مناقصه باطلت مدیره این امر واقع شده باشدأو چنانچه به تشخیص هیشودگزارش می
.ارسال خواهد نمودگروه سایپااند به در این جریان شرکت داشته

هـاي  هاي بعدي و دیگر مناقصات مربوط به شـرکت از دعوت به مناقصهبه مدت دو سال،گرددارسال گروه سایپاکه نام آنها به پیشنهاد دهندگانی: تبصره 

.محروم خواهند شدتابعه

:شرایط و نکات مهم جهت تعیین برنده مناقصه) 12

:ر نظر گرفتن موارد زیر تعیین خواهد شدبرنده مناقصه بر اساس تشخیص کمیسیون معامالت و بر مبناي قیمت پیشنهادي با د
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داده که بوسـیله پیشـنهاد دهنـده    هاییتضمینو هاي قبلی و همچنین اعتبار مالیصالحیت پیشنهاد دهنده و سوابق کاري و نحوه عملکرد در فعالیت-1-12
. شودمی

.قبول شرایط قراردادي-2-12
مختار است که جهت تسریع در کار انتخاب پیمانکار از اجـراي بعضـی از تشـریفات رسـمی مربـوط بـه       گزار مصلحت بداند، مأذون وچنانچه مناقصه-3-12

پبشنهاد دهنده همزمان با امضاء پیشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوي علیه کارفرما یا مدیران یا کارکنان یا نمایندگان او را در مـورد  . مناقصه صرف نظر کند

.نماید که از این بابت حق هیچگونه ادعائی نخواهد داشتمیپبشنهاد اسقاط نموده و اعالم
اکیداً باید از هر نوع تماس با هر ،هاي ذینفع باید بدانند که در موقعی که پیشنهاد در مرحله بررسی استپیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرف-4-12

وسـیله  ه هر نوع کوشش جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم ب. رسی پیشنهاد خودداري کنندتایج بربراي کسب اطالع نسبت به نکارفرمایک از کارکنان 
حاضـر و  مختار است که آن پیشنهاد دهنده را از مناقصـه مأذون وکارفرماو در این مورد بودخواهد صالحیت پیشنهاد دهنده هر پیشنهاد دهنده موجب سلب 

.هاي مرتبط محروم نمایددیگر مناقصه

:امضاي قرارداد) 13
لذا برنده مناقصه باید ظرف مدت هفت روز کاري پس از . باشدشرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه می

ن بابت تا تاریخ امضاي قرارداد و تسلیم ضـمانتنامه  ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا چک تضمینی از ای. گزار قرارداد مربوطه را امضاء نمایداعالم کتبی مناقصه
امتناع پیشنهاد دهنده یا تأخیر غیر موجه او . انجام تعهدات هرکدام که موخر باشد توسط کارفرما نگهداري و عندالزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد شد

دهد که وجوه مربوط به ضمانتنامه شرکت در مناقصه را به نفع خود ضـبط نمایـد   حق میدر امضاي قرارداد یا عدم تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما
.گردددر چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهنده حائز دومین حداقل قیمت ابالغ می

که گذشـت توسـط کارفرمـا ضـبط و یـا      چنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه دوم نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضمانتنامه شرکت در مناقصه عیناً به شرحی
. گرددوصول می

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

:واگذاري) 14

.گر نداردبرنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاري تمامی یا قسمتی از تعهدات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دی

:ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی) 15
.باشـد مـی نهـاي بعـدي آن   و اصـالحیه 1337ماه سالدي 22مشمول الیحه قانونی منع مداخله و معامالت دولتی مصوب نماید کهاقرار میپیشنهاد دهنده 

ائه شده از سوي پیشنهاد دهنده بـراي مناقصـه حاضـر را مـردود و تضـمین شـرکت در       چنانچه خالف این موضوع ثابت گردد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ار
. مناقصه وي را ضبط و مبلغ آن را وصول نماید
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:رد یا قبول پیشنهادها) 16
.در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مأذون و مختار است)  سهامی عام(شرکت مالیبل سایپا 

:ایطسایر شر)71
باشند؛ در غیر اینصورت پیشنهاد جزء پیشنهادهاي مردود به شمار رفتـه و مطـابق   هیچ یک از پیشنهاد دهندگان مجاز به ارائه بیش از یک پیشنهاد نمی-1-18

.رفتار خواهد شد1-2بند 

.گردد1377دي ماه سال 22پیشنهاد دهنده نباید مشمول قانون منع مداخله مصوب - 2-18
.رکردها و جرایم ناشی از آن در اجراي تعهدات قراردادي به مرحله اجرا گذارده خواهد شددی-3-18
.کارفرما مأذون و مختار است بنا به مصلحت خود تمام یا قسمتی از کار را به یک پیمانکار دیگر واگذار نماید-4-18
. خواهد بود) سهامی عام(سایپا هرگونه شرایط پیش بینی نشده بر اساس مقررات جاري شرکت مالیبل -5-18
.  باشدشرایط مناقصه و امضاي مدارك دلیل قبول و تأیید کلیه مفاد و مندرجات از سوي پیشنهاد دهنده میپیشنهادتسلیم -6-18
هاي دیگر موکـول و  به جلسهچنانچه به هر دلیل اخذ تصمیم در خصوص انتخاب پیمانکار به یک جلسه کمیسیون معامالت میسر نگردد، ادامه بررسی -7-18

.پیشنهاد دهندگان حق اعتراضی در مورد طوالنی شدن زمان مناقصه را نخواهند داشت
.اي را که پیشنهاد دهنده براي ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه متحمل شده را به او پرداخت نخواهد کردگزار هیچگونه هزینهمناقصه-8-18
.برنده در صورت انصراف و یا هرگونه قصور و مسامحه دیگر، جهت تامین ضرر و زیان مناقصه ضبط خواهد شدضمانت شرکت در مناقصه -9-18

.درصد کاهش یا افزایش دهد25مأذون و مختار است که مقادیر کار را به میزان گزارمناقصه-10-18
.باشدپرداخت پیش پرداخت امکان پذیر نمی-11-18
ست هرگونه کسور قانونی را که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد و یا در نمونه قرارداد به آن اشاره شـده اسـت را از مبلـغ    گزار مکلف امناقصه-12-18

پیمانکـار  کلیه کسور قانونی که در زمان عقد قرارداد یا بعد از قرارداد از طریق مراجع قانونی ابالغ گردد بر عهـده  . صورت وضعیت پیمانکار مطالبه و کسر نماید
.باشدمی
در محاسـبات  پیشنهاد دهنده با اطالع از شرایط و مفاد نمونه قراداد به ویژه مدت قرارداد، کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات و همچنین سود خـود را -13-18

.منظور نموده و بعداً هیچگونه ادعایی مبنی بر افزایش قیمت نخواهد داشت
)بعد از اتمام مدت قانونی قرارداد ، در صورت درخواست کتبی کارفرما به مدت دو ماه قابل تمدید خواهد بود(. ی باشد مدت قرارداد یکسال م-14-18

:امضاء مجاز پیشنهاد دهندهمهر و
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برگ تعهد پیشنهاد قیمت-پیوست شماره یک 

ر مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه و تعهد امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوولیت د
و بطور کلی تمامی مدارك و اسناد مناقصـه فـوق الـذکر را بـا     1377دي ماه سال 22عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب 

نماییم که کلیه کارهاي موضوع مناقصـه را بـر اسـاس    می/ نمایم رهاي مورد مناقصه پیشنهاد میاطالع کامل از همه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کا
.نماییم/ هاي پیشنهادي ارائه نمایم شرایط و مشخصات اسناد مناقصه و طبق قیمت

:.ی نماییم کهم/گردیم، تعهد نمایم / چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردم 
هفت روز از اسناد و مدارك قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه با تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت-الف

.نماییم/ تسلیم نمایم ) به استثناء روزهاي تعطیل(تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه 
.دهیم/ ده در قرارداد کارهاي موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادي انجام دهم ظرف مدت تعیین ش-ب
.شوندنماییم که کلیه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میمی/ نمایم تأیید می-ج
در ضمن تحت عنوان تضمین شرکت در . ر به هریک از پیشنهادها را نداردگزار الزام و تکلیفی براي واگذاري کاداریم که دستگاه مناقصه/ اطالع کامل دارم -د

. لیم نموده اممناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات، تضمین بند چهار شرایط مناقصه را به نفع کارفرما تس
یم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظیم و نمایمی/ نمایم در پایان بدینوسیله موافقت و تأیید می

.گرددمبادله نشده است، این پیشنهاد با ابالغ قبولی از سوي کارفرما به عنوان یک تعهد الزم االجرا براي پیشنهاد دهنده تلقی می

نام پیشنهاد دهنده
و مهرءامضا
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پیوست شماره دو
فرم مشخصات مورد نیاز جهت تکمیل نمودن مدارك اشخاص حقوقی

.را به دقت مطالعه نمائیدلطفاً به جهت تکمیل مدارك و اسناد مربوط به شرایط مناقصه موارد زیر 

:نام کامل ثبت شده شرکت بر اساس اساسنامه-1
سایرتضامنیتعاونیسهامی عامسهامی خاصمسئوولیت محدود: نوع شرکت-2

نیمه دولتیدولتیخصوصی: نوع مالکیت-3

:موضوع فعالیت-4
:نام اختصاري یا تجاري-5
:پروانه بهره برداري از وزارت صنایع/ شماره و تاریخ گواهی فعالیت صنعتی -6
:سال تاسیس و شماره آگهی تاسیس-7
:شماره ثبت و محل ثبت-8
: شماره و تاریخ اساسنامه شرکت-9

:شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی حاکی از انتصاب اعضاء هیأت مدیره و مدت آن-10
:می حاکی از میزان سرمایه یا افزایش آنشماره و تاریخ آخرین روزنامه رس-11
)فرم10بند (مشخصات اعضاء هیأت مدیره بر اساس آخرین روزنامه رسمی -12

شماره تلفن همراهسمتملیتشماره شناسنامهتاریخ و محل تولدنام پدرنام خانوادگینامردیف
1
2
3
4
5

:اریخ آخرین روزنامه رسمی هرگونه تغییراتشماره و ت-13
:نشانی دفتر مرکزي-14
:نشانی کارگاه-15
):دو خط(شماره تلفن ثابت -16
):فاکس(شماره دورنگار -17
:کدپستی-18
: )E-MAIL(پست الکترونیکی -19
:الکترونیکیآدرس -20
:اقتصادي) کد(شماره -21
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:باشیدن را دارا میآ) لیسانس(نام، مشخصات و تابعیت شرکت یا شرکتهاي خارجی که نمایندگی -22
:سازمانهاي دولتی دیگر همکاري داشته یا دارید نوع و میزان همکاري آنها را ذکر کنید/ نهادها/ موسسات/ در صورتی که با دیگر شرکتها -23

محل همکاريارزش ریالی همکارينوع همکاريزمینه فعالیتنام شرکتردیف
1
2
3

------------------------- شماره حساب ): جهت صدور چک و تسویه حساب(شرکت مشخصات حساب بانکی -24
---------------- شهرستان / شهر ----------- ) کد(شاخص ------------ شعبه ---------- بانک 

:توجه
الزامی است22و 21، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 6: ارائه تصویر مدارك مربوط به بندهاي.
رائه مدارك و این فرم ارائه اصل بندهاي فوق الذکر جهت تطابق مدارك الزامی استبه هنگام ا.

نماییم که کلیه می/ نمایم تعهد می------------------------ از شرکت ------------------------------- اینجانبان / اینجانب 
/ ها و عواقب ناشی از آن را عهده دار خواهم چنانچه خالف آن محرز شود کلیه مسئوولیتباشد و اطالعات و مدارك ارائه شده صحیح و بر اساس واقعیت می

.خواهیم بود

:نام و نام خانوادگی، امضاء و  مهر مجاز بر اساس آخرین روزنامه رسمی
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شرایط اختصاصی مناقصه

موضوع مناقصه-1

:به شرح زیر ناقصه گذار ی مورد نیاز مایمنی و بهداشتلوازمانواع ست از خرید اعبارت

تعداد مورد نیاز توضیحاتنوع کاالردیف
طی دوره قرارداد برندهاي مورد نیاز

Uvex 9180.145Honeywellعینک ذوب ریزي1
Horizon-IR53M2805150عدد

-Uvex 9302.245Uvex 9302.275Derager Xعینک گاگل2
PECT8520500عدد

سوپاپدارماسک 3
FFP3

آیکان
FFP3

ترمه
FFP3

نانوپاك
FFP3

عدد35000

سوپاپدارماسک 4
FFP2

آیکان
FFP2

ترمه
FFP2

نانوپاك
FFP2

عدد3500

Deragerپایه ماسک دو فیلتره5
X-PLOR3500

Honeywell
N7700

3M
عدد6200130

p3Derager)غبار(فیلتر6
P3

Honeywell
P3

3M
P100200عدد

Deragerیلتر مولتی گازف7
A1B1E1K1

Honeywell
A1B1E1K1

3M
عدد6001400

نقاب سفید مخصوص 8
ProSafetyHellbergریزيآلومینیوم

20939
Uvex
عدد9906100

شیلد کامل سفید 9
ProSafetyریزيمخصوص آلومینیوم

Hellberg
20939

Uvex
عدد9906230

دستکش چرمی ساق 10
)هوبارت(بلند نسوز 

دستکش چرمی نسوز ساق بلند از جنس چرم مرغوب گاوي  : مشخصات
در قسمت انگشت شست و کف دست یک الیه اضافی چرم دوبله 

دوختهاي مغزي دوزي شده با نخ –آستري ضد حساسیت -دوخته شده
نسوز 

جفت3300

دستکش چرمی ساق 11
کوتاه کف دوبل

بالت قابل انعطاف با دستکش کف دوبل چرمی از جنس اش: مشخصات
میلیمتر در نواحی پشت و انگشتان میانی و اشبالت 1,5الی 1,2ضخامت 
میلیمتر در نواحی انگشت اشاره و کف دست، مچ 2,5الی 2,2مقاوم 

دستکش از پارچه برزنتی متراکم همراه  با محافظ چرمی، داخل 
دستکش بطور کامل پوشیده از آستر

جفت17000

استادکارارهدستکش همه ک12
نیتریل سطح صاف

Uvex
6639Speran11400جفت

تاپ کیتدستکش ضد برش13
124کد

Uvex
C500foam

کالکان
جفت7400التکسضد برش کف

پوشا پترودستکش ضد قلیا14
PO27

Uvex
CN35

ANSELL
38-520

جفت2300

SUNEXدستکش الستیکی ضخیم15
RIMAاستادکارANSELL

87-900
جفت1900
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تعداد مورد نیاز توضیحاتنوع کاالردیف
طی دوره قرارداد برندهاي مورد نیاز

نقاب کامل تیره مخصوص 16
ProSafetyHellbergکوره

20939
Uvex
9906

عدد75

Hellbergاخوانشیلد سنگزنی17
20939

Honeywell
1011627

عدد260

پرشینکاله ایمنی18
dwarf7مدل 

Uvex
IES

CLIMAX
TIRRENO

عدد200

Uvex)سفید(عینک ایمنی19
Pheos cx2

Uvex
Future.9180

Derager
8200

عدد570

گوشی ایرماف 20
)خلبانی(

Hellberg
H2

UVEX
K1

3M
X3

عدد145

ایرپالگ گوشی21
)توگوشی(

Uvex
Whisper

Honeywell
FUSION

3M
ULTRAFATX

عدد5700

4500گرمی نخی70فتدستکش ریز با22
از داده و فروشنده حق هرگونه اعتراضـی را  افزایش و یا کاهش،%25موضوع قرارداد را به میزانمجاز است خریدار :1تبصره

.نمایدخود سلب می

:نحوه پرداخت-2
به ماهه 9لغ کل قرارداد در اقساط مبتائید اقالم موضوع قرارداد توسط ناظر و در قبال ارائه فاکتور رسمی دریافت وپس از- 2- 1

.فروشنده پرداخت خواهد شد
با ارائه فاکتور رسمی و ثبت نام مودي در سـامانه الکترونیـک ، مالیـات بـر ارزش افـزوده و عـوارض فـروش بـه مبلـغ          :2تبصره

.  باشدقرارداد اضافه گردیده و پرداخت آن به عهده خریدار می

: فروشندهتعهدات -3
توسط واحد ایمنی و مطابق نمونه تأئید شده و)بر اساس جدول برند فوق(براساس مشخصات فنی وشنده موظف است فر- 3- 1

.اقدام نماید بهداشت خریدار 
در صورت عدم تطبیق محموله با نمونه تایید شده ، بنا به تشخیص واحد ایمنی و بهداشت خریدار نسبت به عودت محموله - 3- 2

. از تاخیر احتمالی در امر تحویل به عهده فروشنده خواهد بودهی است کلیه مسئولیتهاي ناشیبدی. اقدام خواهد شد
و منطبق بطور منظم مشخصات ارائه شده ، را طبق درخواست خریدار و مطابق با قراردادموضوع اقالمفروشنده موظف است - 3- 3

.تحویل نمایدتوسط خریداربا برنامه ارائه شده
و و کلیه هزینه هاي بارگیرينمودهتحویل وي را به انبار خریدار واقع در محل کارخانه اقالممتعهد می گردد فروشنده - 3- 4

.حمل به عهده فروشنده می باشد
.شرکت مالیبل سایپا می باشد ،قرارداداقالم موضوعمحل تحویل - 3- 5

. شدباشمارش شده در شرکت خریدار میاقالمتعداد ،مالك محاسبه- 3- 6
تواند در هر زمان که صالح بداند نسبت به اعزام ناظر خود جهت نظارت بر حسن اجراي قرارداد اقدام نموده و میخریدار - 3- 7

.فروشنده متعهد است نسبت به تغییراتی که با نظر ناظر در جهت بهبود و تسهیل روند کار انجام می شود خود را سازگار نماید 
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دت قرارداد کارفرما به هر دلیلی نتواند نسبت به شناسایی فروشنده جدید اقدام نماید فروشنده موظف چنانچه در پایان م- 3- 8
بدیهی است در صورت اجراي این بند مالك . باشد تا زمان عقد قرارداد و انتخاب فروشنده جدید فعالیت خود را ادامه دهدمی

. محاسبه ، قرارداد جدید خواهد بود
طی حق واگذاري و یا انتقال تمامی و یا بخشی از موضوع این مناقصه را به غیر ندارد ، یچ شرایفروشنده تحت ه- 3- 9

.در صورت تخلف ، خریدار حق خواهد داشت بدون هیچگونه قید و شرط قرارداد را فسخ نماید 
شخاص دیگر واگذار نموده و تواند تمام و یا بخشی از عملیات قرارداد را به شخص یا ابنا به مصلحت خود میخریدار-10-3

. فروشنده در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی را ندارد

:نظارت در اجراء-4
بعهده خریدار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نموده است از طرف فروشندهنظارت در اجراء تعهداتی که 

و فروشنده متعهد است کارها را بر طبق واگذار گردیدهاه نظارت نامیده میشود که در این پیمان دستگایمنی و بهداشتواحد رئیس
مفاد پیمان حاضر و اصول فنی ، همچنین دستورات و آموزشهایی که دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارك پیوست 

.پیمان ارائه می دهد ، اجراء نماید

:جرائم قرارداد-5
تشخیصفاد قرارداد ، عدم رعایت الزامات ایمنی و زیست محیطی ، همچنین بروز خسارت که بنا بهدر صورت عدم رعایت م- 5- 1

و اي با حضور ناظر کارفرما و نماینده فروشنده تنظیمناظر و یا نماینده وي بر اثر بی دقتی فروشنده حادث شده باشد ، صورتجلسه
ضمناً یک نسخه . فروشنده کسر خواهد گردید مطالباتنجام کار و یا براساس میزان خسارت محاسبه شده ، از محل سپرده حسن ا

.از صورتجلسه تنظیم شده توسط ناظر در اختیار امور پیمانکاران قرار داده می شود 
چنانچه فروشنده بنا به تشخیص خریدار تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده گرفته است، بموقع و در مدت زمان تعیین - 5- 2

به عنوان جریمه به حساب فروشنده منظور گردیده و از ریال000,30,000دیرکرد مبلغ ، به ازاي هر روز ه به انجام نرساندشد
.حساب فروشنده کسر خواهد گردید 

:حسن انجام کار-6
ر جبران ضرر و زیان ، پیمانکار جهت تضمین حسن انجام کامل و صحیح تعهدات مفاد قرارداد و رعایت برنامه زمانبندي و به منظو

مبلغ % 90خسارات و هزینه هایی که از هرگونه قصور و تخلف از مفاد قرارداد به خریدار وارد می شود، یک فقره چک شرکتی معادل
کل قرارداد همزمان با امضاي قرارداد در اختیار خریدار قرار داده و به ایشان اجازه میدهد تا در صورت عدم اجراء هر یک از مفاد 

و فروشنده حق هرگونه نموده قرارداد و یا بروز هرگونه خسارتی توسط فروشنده ، کارفرما نسبت به ضبط کل آن به نفع خود اقدام 
. را از خود سلب می نماید ... اعتراض در مراجع قضایی و 

:عدم رضایت -7
تواند نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکجانبه اقدام می، کارفرما با ابالغ کتبی ،در صورت عدم رضایت کارفرما از کارکرد پیمانکار

.نماید نموده و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را در مراجع صالحه و قانونی از خود سلب می

:عدم رضایت -8
ست نسبت به همچنین کارفرما مجاز ا. نمایددر صورت تحقق هر یک از موارد زیر کارفرما با اخطار کتبی قرارداد را فسخ می- 8- 1

حق هرگونه اعتراض به مراجع قانونی را از خود فروشندهدر اینصورت . اقدام نمایدفروشندهضبط تضامین حسن انجام تعهدات 
.نمایدسلب می

هرگونه  تاخیر در شروع انجام خدمات موضوع قرارداد-
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بدون اجازه قبلی و کتبی کارفرما) یاعم از حقیقی یا حقوق(واگذاري قرارداد به شکل جزئی یا کلی به شخص ثالث -
از سوي محاکم قضایی بطوریکه موجب توقف یا کندي اجراي موضوع قرارداد فروشندهدر صورت اعالم یا اثبات ورشکستگی -

. شود
. جهت انجام موضوع قرارداد براي شرکت محرز گرددفروشندهو مالی ، کیفی در صورتیکه عدم توانایی فنی، تخصصی -
فروشندهالل شرکت انح-
عدم ارائه خدمات در مدت قرارداد بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهري-
طبق مفاد و شرایط قراردادفروشندهعدم انجام هر یک از تعهدات توسط -
تواند میروز قبل15باشد با ابالغ کتبی فروشندهکارفرما بنا به مصلحت خود و یا علل دیگر، بدون آنکه تقصیري متوجه - 8- 2

. اعالم نمایدفروشندهخاتمه قرارداد را به 
تواند کل سپرده حسن انجام کار ، چک حق فسخ قرارداد را ندارد لذا در صورت عدم ایفاي تعهدات، کارفرما میفروشنده- 8- 3

. را به نفع خود ضبط نمایدفروشندههاي تضمین و صورت وضعیت
: حل اختالف-9

در اجراي تعهدات طرفین قرارداد یا هرگونه عدم تفاهم در تفسیر مفاد قرارداد، مراتب بدواً از طریق مذاکره در صورت بروز اختالف
راي داوري سازمانی صادره براي . و در صورت عدم توافق، مرکز داوري گروه خودروسازي سایپا، صالح به رسیدگی خواهد بود

. باشدطرفین قرارداد، قطعی و الزم االجرا می
: فورس ماژور-10

که کارفرما و پیمانکار در پیدایش آن ... هرگاه به علت بروز حوادثی از قبیل زلزله ، سیل ، آتش سوزي جنگ و 
نقشی نداشته باشند ، خللی در اجراي موضوع قرارداد پدید آید ، ادامه یا فسخ قرارداد بنا به توافق طرفین 

.و با اطالع قبلی ، بال اشکال خواهد بود 

:مهر و امضاء متقاضی 



5/15، کیلومتر )لشکري(کرج تهران، جاده مخصوص:آدرس
) 021(44196539:فاکس )021(44196537-8:تلفن

13445-193:صندوق پستی
info@saipamalleable.com:ایمیل

www.saipamalleable.com:وب سایت

شخص حقیقی:
............................صادره از......................................................و کد ملی ...............................به شماره شناسنامه...........................................................اینجانب

..............................................................................................................................................................................................................................................................................:آدرس

...................................................................... .:تلفن

شخص حقوقی:
...........................................................................................................................................نمایندگی از شرکت به ......................................................................................اینجانب

.................................................:شماره ثبت....................................................................................:کد اقتصادي..................................................................:شناسه ملی 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................:آدرس

......................................................................:تلفن

سایر شرایط احتمالی ذکر شده ، همچنینبا توجه به شرایط ، مناقصهتقاضاي خود را نسبت به انجام موضوع 
:مینمایم، ارائهپیشنهادي زیرقیمت در قالبمورد توافق با شرکت مالیبل سایپا 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................:توضیحات

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

:  امضاء / مهر:                     اریخ ت:                                         نام و نام خانوادگی 

1401–009مناقصه شمارهبرگه اعالم قیمت
لوازم ایمنی و بهداشتیخرید 
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برندهاي مورد نیازنوع کاالردیف

Uvexعینک ذوب ریزي1
9180.145

Honeywell
Horizon-IR5

3M
2805

)ریال(قیمت

Uvexعینک گاگل2
9302.245

Uvex
9302.275

Derager
X-PECT8520

)ریال(قیمت 

آیکانFFP3سوپاپدارماسک 3
FFP3

ترمه
FFP3

نانوپاك
FFP3

)ریال(قیمت 

آیکانFFP2سوپاپدارماسک 4
FFP2

ترمه
FFP2

كنانوپا
FFP2

)ریال(قیمت 

Deragerپایه ماسک دو فیلتره5
X-PLOR3500

Honeywell
N7700

3M
6200

)ریال(قیمت 

p3Derager)غبار(فیلتر6
P3

Honeywell
P3

3M
P100

)ریال(قیمت 

Deragerفیلتر مولتی گاز7
A1B1E1K1

Honeywell
A1B1E1K1

3M
6001

)ریال(قیمت 

ProSafetyHellbergریزينقاب سفید مخصوص آلومینیوم8
20939

Uvex
9906

)ریال(قیمت 

ProSafetyHellbergریزيشیلد کامل سفید مخصوص آلومینیوم9
20939

Uvex
9906

)ریال(قیمت 

)هوبارت(دستکش چرمی ساق بلند نسوز 10
جنس چرم مرغوب گاوي  در دستکش چرمی نسوز ساق بلند از : مشخصات

-قسمت انگشت شست و کف دست یک الیه اضافی چرم دوبله دوخته شده
دوختهاي مغزي دوزي شده با نخ نسوز –آستري ضد حساسیت 

)ریال(قیمت 

دستکش چرمی ساق کوتاه کف دوبل11

1,2دستکش کف دوبل چرمی از جنس اشبالت قابل انعطاف با ضخامت : مشخصات
2,5الی 2,2یلیمتر در نواحی پشت و انگشتان میانی و اشبالت مقاوم م1,5الی 

میلیمتر در نواحی انگشت اشاره و کف دست، مچ دستکش از پارچه برزنتی 
متراکم همراه  با محافظ چرمی، داخل دستکش بطور کامل پوشیده از آستر

)ریال(قیمت
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برندهاي مورد نیازنوع کاالردیف

استادکارکارهدستکش همه 12
نیتریل سطح صاف

Uvex
6639Speran

)ریال(قیمت 

تاپ کیتدستکش ضد برش13
124کد

Unex
C500foam-

)ریال(قیمت 

پوشا پترودستکش ضد قلیا14
PO27

Uvex
CN35

ANSELL
38-520

)ریال(قیمت 

SUNEXدستکش الستیکی ضخیم15
RIMA

ANSELLاستادکار
87-900

)ریال(قیمت 

ProSafetyHellbergنقاب کامل تیره مخصوص کوره16
20939

Uvex
9906

)ریال(قیمت 

Hellbergاخوانشیلد سنگزنی17
20939

Honeywell
1011627

)ریال(قیمت 

پرشینکاله ایمنی18
dwarf7مدل 

Uvex
IES

CLIMAX
TIRRENO

)ریال(قیمت 

Uvex)سفید(یمنیعینک ا19
Pheos cx2

Uvex
Future.9180

Derager
8200

)ریال(قیمت 

Hellberg)خلبانی(گوشی ایرماف 20
H2

UVEX
K1

3M
X3

)ریال(قیمت 

Uvex)توگوشی(ایرپالگ گوشی21
Whisper

Honeywell
FUSION

3M
ULTRAFATX

)ریال(قیمت
گرمی نخی70دستکش ریز بافت22

)ریال(قیمت


