
 

 

 اطالعات عمومي مناقصه

 

 باشد يبوشهر م ساختمان استان مهندسيسازمان نظام  يدر دفتر مركز تجهيزات ليمحل تحو -١

پس ماه  ١٢جهت تهيه و حمل و نصب و راه اندازي تجهيزات و از تاريخ عقد قرارداد  ماه ٢مدت قرارداد  -٢

 جهت دوره تضمين مي باشداز تاريخ صورتجلسه تحويل و راه اندازي 

فرم پيشنهاد قيمت جزئي از اسناد مناقصه است كه مي بايست بصورت كامل تكميل گردد و به قيمت هاي  -٣

 . كلي و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد

 .صورت نقدي و مطابق با شرايط مندرج در قرارداد مي باشد نحوه پرداخت به -٤

 :استناد مناقصه مي بايست به شكل زير باشد تحويلنحوه  -٥

 ديخر فيش واريزي و نامه ضمانت حاوي )الف( پاكت كه جداگانه پاكت سه در بايد واصله پيشنهادهاي

شامل مدارك مرتبط به ( دهنده پيشنهاد به صالحيت مربوط حاوي مدارك )ب( پاكت ،اسناد مناقصه

 پيشنهادي قيمت حاوي) ج(پاك  و )شوراي انفورماتيك و رزومه كاري مورد تاييد صالحيتگواهي 

، هر سه پاكت الف و ب و ج به صورت مهر و موم شده گردد تحويل مطابق با فرم موجود در اسناد مناقصه،

مان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر مي تحويل دبيرخانه ساز) د(قرار گرفته و پاكت ) د(در پاكت 

) ج(و به همين ترتيب پاكت   )ب( پاكت بازگشايي از)الف( پاكت در مدارك نقص صورت در و گردد

   .گرددمي  خودداري

مرتبط با ... گواهي تاييد صالحيت يا -مجوزكار -اگر فروشنده داراي هرگونه مجوز بهره برداري -٦-١

 .قرار دهد) ب(بايستي در پاكت موضوع مناقصه دارد 

خود به صورت جداگانه در  يشنهاديپ متيو عوارض ارزش افزوده را در ق اتيمالبيمه ،  ديدهنده با شنهاديپ -٦

 . ردينظر بگ

اثر داده نخواهد  بيترت مطلقا و فاقد مهر و امضاء پيشنهاد دهنده مخدوش ط ومشرو ،مبهم يها شنهاديپبه  -٧

 .شد



 

 

 يستيبا مدت نيو اباشد  شنهادهايپ احافتت خيپس از تارروز  ١٤حداقل  يستيبا شنهادهايپقيمت اعتبار مدت  -٨

 . باشد ديتمد قابل گريماه د يكمدت  يبرا

 باشدياسناد مناقصه مندرج م ه دراطالعات و مشخصات مربوطساير  -٩

 انعقاد تا سوم و دوم نفرات نظام نامه مالي معامالتي سازمان نظام مهندسي ساختمان ، سپرده ٣٧مطابق با ماده  -١٠

 اختالف و نمايد خودداري انعقاد قرارداد از اول نفر كه درصورتي و شد نخواهد مسترد اول نفر با قرارداد

 خواهد دوم منعقد نفر با قرارداد كمتر از مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه باشد دوم و اول نفر بين نرخ

و با نفر سوم عقد  گرديد خواهد ضبط نيز او سپرده نمايد خودداري قرارداد انعقاد از نيز دوم نفر اگر و شد

 تصميم اتخاذ باشد درصد ٥ از بيش دوم و اول نفر پيشنهادي مبالغ تفاوت كه درصورتي. قرارداد مي گردد

 .بود خواهد مديره هيأت و معامالت باكميسيون نهايي

 .است سازمان نظام مهندسي در قبول و رد پيشنهادات مخير -١١

 ٧٥١٤٧٤٦٣٨١: كد پستي ٩٣پالك  ديتوح ابانيخ ينيامام خم ابانيبوشهر خ يسازمان نظام مهندس ينشان -١٢

 ٤٢٨٠٦٧٥٩٥٣:شناسه ملي -  ٤١١٣٥٩٦١٤٩١١: كد اقتصادي -١٣

 ir.nezam-bushehr.www: سازمان ينترنتيا تيسا -١٤

 
 

  

  

 

 


