
 
  مناقصهعمومی شرایط 

)00ویرایش – 71/30/1400(  

 قبول تمام شرایط اسناد مناقصه تلقی خواهد شد. ۀمنزله بامانه از سوي مناقصه گر پیشنهاد در س)Submit(نهایی ثبت  •
از امکان تبادل نظر برخط  با کارشــناس خرید جهت تبیین و رفع ابهام اســناد مناقصــه صــرفاًمناقصــه گران در صــورت نیاز به ارتباط  •

)Online Discussions.سامانه جامع تامین کنندگان استفاده نمایند ( 
 چارچوب این پیمان/قرارداد در اسناد مناقصه وجود داشته و مناقصه گر از مفاد آن مطلع می باشد. •
ــ • ــتندات انه گرمناقص ــورت نیاز به بارگذاري مس ــت هاي فنی  ،در ص ــت هاي قیمت را از نوع   Technicalنوع را از  پیوس و پیوس

Commercial .انتخاب نمایند 
سبت به  • ست ن صه گران می بای سنامهبارگذاري مناق سا سنام ا سا شرکتو آگهی آخرین تغییرات ا ضا، ۀ  صاحبان ام  ،مجاز يحاوي 

 در سیستم اقدام نمایند. Technicalبه عنوان پیوست از نوع  ،مندرج در روزنامه رسمی
مناقصه گشایش شرکت در تضمین. ابتدا پاکت حاوي شود بازگشایی می پیشنهادات در دو مرحله اي عمومی دومرحله اتمناقص در •

در  .گردد میصــورت الکترونیکی انجام ه ب) Commercialو بازگشــایی قیمت( )Technical(بازگشــایی فنیســپس  می یابد،
ــکلیپس از ،مرحلههر ــی ش ــنهادات و بررس ــدهپیش ــتندات ارائه ش نظر می نماید و  بازرگانی اعالم -فنی کمیتۀ، در صــورت نیاز، مس

 برنده اعالم می شود. به عنوان مناسب ترین پیشنهادنهایت و در داشتگشایی حضور خواهندزمراحل با ۀشده در ادامپیشنهادات تایید
شدن  • شرکت (برنده هاي اول و دومپس از مشخص  شنهادي وي با برندة اول، از مبلغ تضمین  درصورتی که اختالف قیمت پی

  ، تضمین شرکت در مناقصۀ سایرین مسترد می شود.) در مناقصه کمتر باشد
اي یا مناقصــات و اســتعالمهاي محدود، گشــایش پیشــنهادات فنی و مالی در یک جلســه صــورت  در مناقصــات عمومی یک مرحله •

 خواهد گرفت.
 انجام تعهدات می باشـــد. در غیر این تضـــمینه ملزم به ارائ ،اعالم برنده پس از دریافت ابالغیهروز کاري  10 ظرف برندة مناقصـــه •

  بدون تشریفات قضائی ضبط می گردد.شرکت در مناقصۀ وي  تضمینصورت 
صه  ةبرند • سلیم مناق ضمینپس از ت صه گزارمدیر در دفتر  ،الزم هاي هماهنگی انجام وانجام تعهدات  ت ضور یافته مناق سبت  و ح به ن

سناد پیمان/قراردادنمودن امضا و مهر  شرکت در سپس و قرارداد مبادله /پیمانپس از طی این فرایند  .اقدام می نماید ا تضمین 
 .می گرددمناقصه مسترد ة برند ۀمناقص

براساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه  گران مناقصهو با  مناقصه ابطالاند،  تبانی کرده گران مناقصهکه مشخص شود  در صورتی •
 . خواهدگردیدنامۀ معامالت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان برخورد  ریزي کشور و آئین

 دارد.گزار حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد را  ناقصهمسلیم پیشنهادها، قبل از انقضاي زمان ت •
 پیشنهادها مختار است.یکی یا همۀ گزار در رد یا قبول  مناقصه •
 ترتیب اثر داده نخواهد شد.آن شرایط به  شرایطی خارج از اسناد مناقصه، قابل قبول نبوده و مشروط به  اتِپیشنهاد •
 )پرداخت خواهد شد.ارزش افزوده مطابق قوانین  بر مالیاتاعالم گردد( مالیات بر ارزش افزودهلحاظ بدون باید قیمت پیشنهادي  •


