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   مرحله اییک عمومی  شرایط شرکت در مناقصه       

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرینمناقصه گزار:           

 موضوع مناقصه

 مربوط به ذخیره سازهای هیتاچیتجهیزات  خرید

 مناقصهشماره 

 139-10-1140  

 مناقصه گر محترم

 باسالم

دعوت بعمل آورده تا ضمن مطالعه دقیق اسناد جاری و با عنایت به تذکرات ذیل نسبت از آن شرکت محترم کارآفرین جهت تامین موضوع مناقصه پیرو نیاز بانک 

 به تکمیل و تحویل اسناد در موعد مقرر اقدام گردد.

مندرج در اسناد مناقصه توسط صاحبان  طیمطابق با شرا ستیبا یتوسط مناقصه گر م یاسناد و مدارک ارسال هیحاضر و کل طیصفحات برگ شرا یتمام لیذ ـ 1

رد مووری نگاه فردای کارآفرین اشرکت توسعه فن یمناقصه گر از سو شنهادیصورت پ نیا ریمجاز مناقصه گر امضا و ممهور به مهر شرکت گردد. در غ یامضا

قرار نخواهد گرفت. یبررس  

باشد.  یم توسط شرکت طیمندرج در برگ شرا طیشرا یتمام یمجاز و مهر شرکت به منزله قبول یدرج امضا صاحبان امضا - 2  

(زارمی باشد )تحویل به دبیرخانه مناقصه گ 16/11/1140آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد به مناقصه گزار تا پایان وقت اداری مورخ  -3  

 تیمسئول چیبابت ه نیمرحله مختار بوده و از ا مناقصه در هر ندیلغو فرآ ایو  شنهاداتیاز پ کیقبول هر ایدر رد  نگاه فردای کارآفرین فناوریشرکت توسعه  - 4

  در برابر مناقصه گران نخواهد داشت یو تعهد

 .یا واصل گردیده بعد از زمان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و 3-1یا فاقد ضمانت ریالی مندرج دربند  به پیشنهادات مشروط، مبهم - 5

 فلزات و ...( نمی باشد. ٫این مناقصه و پیرو آن قرارداد آتی مشمول تعدیل )ارز  – 6

 از کسر این مبالغ قابل انجام می باشد. پرداختها پسعهده مناقصه گر بوده و ه مالیات و...( ب ٫کلیه کسورات قانونی )بیمه  – 7

.عهده برنده مناقصه می باشده مناقصه ب گهی روزنامه و...(آکلیه هزینه های برگزاری )  – 8  

55041 داخلی 021-22661111به سئواالت احتمالی شماره تلفن مناقصه گزار جهت پاسخگویی -9  
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 بخش یک- کلیات 

پروژه  یبرا شنهادیهدف از ارائه پ 1-1   

رکت و مجاز ش یتوسط صاحبان امضا وستیپ میاوراق و ضما یتمام ینموده و پس از امضا یمذکور را بررس طیشرکت کنندگان در مناقصه الزم است شرا       

شرکت به همراه مدارک مربوط به تود شان 16/11/1401 یاروقت اد انیسپرده تا پا عیممهور نمودن به مهر  سل نیمذکور در ا یبه ن ستند، ت س میم  افتیدر دیو ر

 است. یصورت مجزا الزامها به پاکت و ارائه یلیتحو یهاپاکت یبر رو یدرخواسته دهنده، موضوع مناقص شنهادیپ ی. درج نام و نشانندینما

 مربوط به ذخیره سازهای هیتاچی می باشد.تجهیزات  خریدمستند حاضر به منظور  -1

شرکت توسعه  ازیاز ن یتوانمند در موضوع مناقصه، بتوانند با آگاه یهاشده است، تا شرکت نیتدومربوط به ذخیره سازهای هیتاچی تجهیزات  خرید -2

ــنهادی. پندیخود را ارائه نما متیقنگاه فردای کارآفرین  فناوری ــده بنابر مع افتیدر یهاش ــه گزار یابیارز یارهایش ــهیمورد مقا مناقص قرار گرفته و  س

ضمن رعا شنهادیپ نیبهتر صه ملزم خواهد بود  شد. برنده مناق صه یازهاین قراردادها، حاکم بر عمومی مقررات تیانتخاب خواهد   قالبگزار را در مناق

ه و در موعد شد فیتعر طیج کار را طبق شراینموده و نتا نیدرخواست تأم نیو با مالحظه نکات مذکور در متن ا دیخر ندی، فرانیماب یقرارداد منعقده ف

 . دینما لیمقرر تحو

پروژه  یمعرف 1-2   

 .مناقصه گزار می باشدتوسط مربوط به ذخیره سازهای هیتاچی تجهیزات  خرید ،پروژه نیا یهدف از اجرا     

  مناقصه نیمنوع و مبلغ تض 1-3

 نداصل س ارائه اشد که الزم است در قالبب یم تومانپنجاه میلیون  ریال معادل پانصد میلیون معادلریال  500،000،000میزان شرکت در مناقصه به  نیتضم 

به نام شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین نزد بانک کارآفرین   1901182309600یا واریز نقدی به شماره حساب  و (7)مطابق پیوست  یبانک ضمانتنامه 

  .گردد  اقدام «الف » در پاکت فقط(  00548)  کد  باغ فردوسشعبه 

آنها  شیها و گشاشنهادیپ لیاسناد، تحو افتیمحل، زمان و مهلت در 1-4    

محل دریافت اسناد: 1-4-1  

  مراجعه به وبسایت شرکت به آدرس : https://negahholding ir بخش مناقصات. در تاریخ 1401/11/04

: شنهادهایپ لیمهلت تحو 1-4-2    

.می باشد بدیهی است به پیشنهادات رسیده بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد61/11/1140 آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری مورخ  

:  تاپاک ییبازگشا 1-4-3  

 : عمل خواهد شد ریز بیگردد، به ترتیبرگزار منگاه فردای کارآفرین  فناوریتوسعه در محل شرکت که  پاکات ییبازگشا

  شود و در صورت بالاشکال بودن سپرده شرکت در مناقصه به عنوان یم ییبازگشا «الف» اتابتدا پاک حداکثر ده روز کاری پس از مهلت تحویل پیشنهادات الف(

  یجهت بررس ،ه گزارمناقصدر صورت صالحدید کمیسیون معامالت  ،یشکل یابیشده و پس از ارز ییزگشابا «(ب» )پاکت یارسال یفن شنهادیپ ،یقانون نیتضم      

 ارائه ارآفرین نگاه فردای ک فناوریتوسعه شرکت  مالی و واحد درخواست کننده پروژه، حقوقی بازرگانی،واحد  ندگانیمتشکل از  نما یا تهیبه کم حقوقی ی،فن      

 گردد.یم      
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  ییازگشاب آنها به تایید کمیته رسیده باشد، «ب» که پاکتدهندگان  شنهادیدسته از پآن « ج» اتپاک ،یفن یها یپس از انجام بررسحداکثر هفت روز کاری ب(  

 .گردد یم یمعرفبا توجه به قیمت پیشنهادی مناقصه  برنده شود سپس یم      

 

 تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها : وش ر 1-5

به آدرس  زارمناقصه گدبیرخانه  به ،و پس از الک و مهر هیته ریبه شرح ز «ج»و  «ب»، «ـالف»خود را در سه پاکت مجزا با مشخصه  شنهادیپ دیبا هندگاند شنهادیپ
 .  ندینما افتیدر دیو رستحویل داده  5طبقه  ، 36تهران خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پالک 

: باشد لیمدارک ذ یحاو دیبا« الف»پاکت  1-5-1    

 مناقصه( ارائه گردد.  نی)نوع و مبلغ تضم 3-1 شرکت در مناقصه که الزم است به شرح مندرج در بند نیتضم

باشد:  لیمدارک ذ یحاو دیبا« ب»اکت پ 1-5-2  

 مجاز  یشرکت و امضاها راتییتغ نیآخر ،یشرکت در روزنامه رسم سیتاس یآگه ریشرکت، مشخصات کامل شرکت، تصو اساسنامه -1

 3-2 مندرج در بند یاختصاص طیو مستندات مربوط به شرا مدارک -2

 صفحات آن به مهر و یکه تمام 3و کلیه موارد مندرج درپیوست شماره  1، 2، 3 ( شمارهیهاوستیشده )پ لیتکم یمهامناقصه، نمونه قرارداد، فر طیبرگ شرا -3
اقصه و من طیبرگ شرا لیذ یمهر و امضاباشد.  «است دییقرائت شد. مورد تا»  و شامل عبارت دهیدهنده رس شنهادیمجاز شرکت پ یصاحبان امضا هیامضاء کل

  .باشد یدهنده م شنهادیشرکت پ یو مفاد آنها از سو طیشرا یتمام رشیپذ یبه منزله  وست،ینمونه قرارداد پ

رد قرائت شد مو "و شامل عبارت  دهیمهر و امضاء گرد یتوسط شرکت، بدون ذکر هر گونه شرط دیمناقصه با یعموم طیصفحات شرا هیکلتذکر مهم:   

 ارسال گردد. «ب»و در پاکت  بوده " است دییتأ

  .ندینما لیتحو( در زونکن قرار داده و دریوایجداکننده )د یها و با استفاده از برگه فیشماره رد بیاسناد و مدارک فوق را به ترت ستیبا یشرکت کنندگان م 

  یاهشرکت یاز سو(  3 شماره وستیپ) 3 مجاز شرکت مطابق فرم شماره یاسناد ارائه شده توسط صاحبان امضا یو مهر و امضا ستیچک ل لیتکم : 1تبصره   

 .است یداوطلب حضور در مناقصه الزام                 
 

 باشد:  ریمتضمن اطالعات ز ینامه رسم یحاو دیبا« ج»پاکت  1-5-3

رکت، ششرکت و ممهور نمودن به مهر  مجاز یو پس از امضاء صاحبان امضا هیدر سربرگ مناقصه گر ته ،وستیبا فرمت مندرج در نمونه قرارداد پ یشنهادیپ متیق
 ( 4شماره  وستیپ قرارداده شود. ) «ج» در پاکت

  شنهادهایمدت اعتبار پ 1-5-4

 روز کاری معتبر باشد. 30گران می بایست ریالی و پیشنهادات ارائه شده از سوی مناقصه 
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 طیشرا ریتعهدات مناقصه گر، محدوده انجام خدمات و سا- دوبخش 

 .قرار داده شود «ب»و در پاکت  دییآمده و الزم است توسط مناقصه گر تأ وستیدر نمونه قرارداد پ ط،یشرا ریمناقصه گر، محدوده انجام خدمات و سا تعهدات

 بخش سه - شرایط شرکت در مناقصه 

  یعموم طیشرا 3-1  

 ارآفرینشرکت توسعه فناوری نگاه فردای کو ساعت مقرر به  خیکه خارج از تار ییشنهادهایپ زیمعتبر و ن نیفاقد تضم ایمبهم، مشروط و  یشنهادهایبه پ .1
 اثر داده نخواهد شد.  بیواصل شده باشد ترت

 و به آنان ظرف مهلت مقرر اعالم خواهد شد.  نییواصله در مورد مناقصه، نفرات اول و دوم تع یشنهادهایپ یپس از بررس .2

اول  ورت انعقاد قرارداد با نفررصگردد و د یشرکت کنندگان در مناقصه مسترد م ریو سپرده سا یسپرده آنان نگهدار ،نفرات اول و دوم نییپس از تع .3
صورت عدم حضور نفر  رصورت سپرده نفر اول ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد. د نیا ریسپرده نفر دوم مسترد و در غ

  .نسبت به انجام مورد مناقصه اقدام خواهد نمود یمقتض قیبه طرنگاه فردای کارآفرین  فناوریشرکت توسعه ضبط و  یسپرده و زیدوم ن

 یها یبه بررس ازیبه ضرورت و ن و اعالم خواهد شد. مهلت مذکور بنا نییتع ،«ج» پاکت ییبازگشا خیاز تار کاریروز 7برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت  .4
 خواهد شد.  دیتمد گریدروزه  7دوره   کی یمناقصه برا جهیدر صورت عدم اعالم نت یلیتکم

و صرفاً با حضور  یپاکات به صورت خصوص یی)بازگشا گردد.یاعالم م«  ب» و« الف» پاکات ییدر جلسه بازگشا« ج» پاکات ییمکان و زمان بازگشا .5
 باشد.(  یمنگاه فردای کارآفرین فناوری شرکت توسعه شرکت مناقصه گزار و در محل  ندگانینما

شماره  ،یاننش دیبا ،ع نموده اندیتود شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرینکه اسناد و مدارک خود را جهت شرکت در مناقصه به  ییهاشرکت یتمام .6
 . ندیاعالم نما یلیو اسناد تحو اتپاک یخود را رو یتماس و  شماره نمابر اختصاص

یم (3 شماره وستی)پ 3شماره  ها مطابق جدولشرکت یاز سو یو اسناد تعهد آور ارسال وستیصفحات پ یماممناقصه، ت طیاوراق برگ شرا یتمام .7
. ردیگیمن قرار یکارشناسان فن یمورد بررس ،شرط مذکور باشند که فاقد یصاحبان امضا مجاز شرکت باشد و اسنادممهور به مهر و امضا        ستیبا

 از اسناد و اوراق مذکور را مسترد نخواهد کرد. کی چیه کارآفرین نگاه فردایفناوری شرکت توسعه 

 باشند.  یم شنهادیپ کیمکلف به ارائه تنها  ،در مناقصه شرکت کنندگان هیکل .8

 نسبت یابالغ کتب خیروز از تار 10و شرکت برنده موظف خواهد بود حداکثر ظرف مدت هیته شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرینرارداد توسط ق .9
 شده به منزله انصراف خواهد بود.  نییعدم امضا قرارداد در مدت تع. دیمااقدام ن ،به امضاء و انعقاد قرارداد

 ا مشخصاتب ،یدرخواست یمناقصه و مشخصات فن طیمورد از شرا کی یحت رتیمختار است در صورت مغا ،فناوری نگاه فردای کارآفرینشرکت توسعه  .10
 . دیمربوطه را مردود اعالم نما شنهادیآنها، پ یها و اسناد ارسالشرکت یاز سو یارسال

 دارند یبهتر طیو شرا متیچند شرکت که ق ای کیرا از  زاتیاز تجه یبخش ایمختار خواهد بود تمام  ،شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین .11
 نخواهد داشت.  یاعتراض چگونهیگر حق هرابطه مناقصه نیو در ا دینما یداریخر

 باشد.  ینم ریامکانپذ یمشارکت ای ومیشرکت در مناقصه به صورت کنسرس .12

در حال  یهامجموعه شرکت، از نمایدخود ارائه  شنهاداتیدر پ یاضاف تیجهت کسب مز یچنانچه شرکت کننده در مناقصه عمداً اطالعات نادرست  .13
 .گرددیحذف م یبررس
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  یاختصاص طیشرا 3-2  

 است :  ریشرکت ها به قرار ز یاختصاص طیشرا

 موثر خواهد بود.  ، کننده  یتوسط واحد بررس یفن یابیمناقصه گر در ارز یشرکتها دییعدم تأ ایو  دییتأ

 در دست اجرا(  ایمشابه ) پروژه انجام شده با مشخصات مشابه و  ییدارا بودن سوابق اجرا -1

 مجرب  درو کا یبانیو پشت یدارا بودن توان فن -2

 از بانک   ارائه نامه حد اعتبار ای یاتی( ارائه مفاصا حساب مالیسه سال مال نیآخر یمال یصورت ها هی)ارا یدارا بودن توان مال - 3

  ( ...نامه و قیمشابه، تشو یپروژه ها ینامه برا تی) ارائه رضا ارائه مدارک مربوط به حسن سابقه - 4

 الویت با زمان تحویل کمتر می باشد. تبصره:

در اسناد مناقصه  رییتغ 3-3    

 نیو اگر چن داردیخود محفوظ م ینظر در هر قسمت از اسناد و مدارک مناقصه را برا دیتجد ایو  لیحق اصالح، تکمنگاه فردای کارآفرین  فناوریشرکت توسعه  

 شرکت اعالم خواهد شد. تیدر سا یمورد نظر به صورت کتب راتییتغ د،یآ شیپ یمورد

رابر شرکت در ب یتعهد و تیمسئول چیبابت ه نیو از ا دیمالغو ن یمناقصه را در هر مرحله ا ندیفرا ایرد کرده  ایرا قبول  شنهاداتیاز پ کیهر دتوانیمناقصه گزار م 

 کنندگان نخواهد داشت. 

 .( نخواهد داشتیقیحق و ی)اشخاص حقوق ریموضوع مناقصه را به غ واگذاری حق مناقصه برنده

شنهاداتیپ یابیضوابط و نحوه ارز 3-4   

: خواهند شد یابیارز ریدر قالب مراحل ز یشده به صورت کل افتیدر شنهاداتیپ   

  یمدارک عموم یالف( بررس 

آن   یتیریمد - یمناقصه گر و توان فن یها یتوانمند یابیو ارز یاختصاص طیمدارک و مستندات مربوط به شرا یب( بررس  

یشنهادیپ متیق یابیج( ارز  

ساعته داده  72 یدهنده مهلت شنهادیبه پصالحدید مدیریت شرکت مناقصه گزار، با  در خصوص مراحل الف و ب در صورت وجود نقص در مدارک ارائه شده  

.دیاقدام نما صینقا لینسبت به تکمشود تا  یم   
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شرکت در مناقصه طیبرگ شرا ضمائم     

1 ) فرم شماره) 1 شماره وستیپ    

 یشرکت .................................................. به شماره ثبت  ......................... که به موجب آگه یندگیبه نما با مشخصات مندرج در جدول ذیل نجانبانی/ ا نجانبیا

حق امضاء اوراق و اسناد تعهد آور امضا داران/ سهامداران شرکت بوده و  بیشماره .............................. مورخ ................................... به ترت یمندرج در روزنامه رسم

آن  اتیجزئ یمناقصه و تمام فیرا به دقت مطالعه و از کم و ک وستیپ اردادمناقصه و نمونه قر طیمندرج در برگ شرا طیشرا ، میباشیباشم / میشرکت را دارا م

حاضر نموده  طیمبادرت به امضاء برگ شرا ،مناقصه موصوف یدر برگزار ،نگاه فردای کارآفرین فناوریشرکت توسعه  طیو با قبول شرا مینمودم / نمود دایپ یآگاه

 .میینمای/ م مینمایو عالماً و عامالً در مناقصه مزبور شرکت م

 

.........................................................................................................................................................................................................................................: قیآدرس دق   

  .............................................................................................................................................پست الکترونیکی: ................................................................... :یکد پست

.................................................................................................................................................................................................................................... :دورنگار  تلفن و 

 

 

  

شرکت مهر  ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر کدملی سمت امضاء 

     

 1 

     

 2 

     

 3 

     

 4 

     

 5 
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  مناقصه گرفرم اعالم مشخصات کامل 

( 2) فرم شماره  2پیوست شماره   

                      ............................. :ثبت شده به شماره ............. ...................... نوع شرکت:.................. ................ محل ثبت :  .......... .............................نام شرکت : 

 ........... / ........ / ...........  : خی......................... به تار :شماره یدر روزنامه رسم ..............................................کد اقتصادی: .................................. شناسه ملی: 

 ................................................................................................................................... شرکت: یآدرس مرکز اصل  کد کارگاهی تامین اجتماعی : .....................................

 .........................................آدرس وبسایت:..................................................................الکترونیکی:پست .......................................نمابر:  ...................................... تلفن:  

 ................................................................................................................................................................................................. :شرکت طبق اساسنامه تیفعال ضوعمو 

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

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

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

  :و صاحبان امضا مجاز شرکت رانیمد نیآخر

 

   در این مناقصه پاسخگو  شخص مسئول و          

 نام و نام خانوادگی سمت تلفن ثابت تلفن همراه پست الکترونیکی

     

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه کد ملی عنوان و جایگاه

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 
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 مدارک شرکت مناقصه گر

(3)فرم شماره 3پیوست شماره   

.در ردیف مربوطه توسط شرکت مناقصه گر تایید گردد √بایست با درج عالمت می «ب » ارسال و رعایت ترتیب اسناد و مدارک در پاکت   

 ردیف مدارک تایید شرکت

(2مشخصات کامل شرکت )فرم شماره    1 

 2 تصویر اساسنامه شرکت 

 3 تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس 

آخرین تغییرات شرکتتصویر روزنامه رسمی    4 

 5 تصویر روزنامه رسمی امضاء داران مجاز 

شرایط مناقصهاصل صفحات  مهر و امضاء   6 

 7 اصل گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی 

 8 تصویر گواهی ارزش افزوده معتبر 

3و1های تکمیل شده فرم   9 

های مرتبط با موضوع مناقصهتصویر گواهینامه   10 

 11 تصویر رتبه بندی از سازمان مرجع 

نمونه قرارداد و رضایتنامه کارفرمایان قبلی ،رزومه   12 

 13 چارت سازمانی 

 14 تصویر لیست بیمه سه ماه آخر 

 15 سایر مواردی که در ارزیابی موثر باشد 

 

.تایید گرددامضاء مجاز و مهر شرکت مناقصه گر اصل : کلیه صفحات مدارک فوق الزاما با تذکر  
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 فرم ارائه پیشنهاد قیمت

(4)فرم شماره 4پیوست شماره   

 مربوط به ذخیره سازهای هیتاچیخرید تجهیزات 

 مربوط به ذخیره سازهای هیتاچیخرید تجهیزات با موضوع  1401-10-139مناقصه شماره  –پاکت ج 

 

.کامل  شرکت در ادامه فرآیند مناقصه خواهد شدعدم تکمیل اطالعات درخواستی و یا نقص و مخدوش بودن آنها موجب حذف   

 کلیه واحدهای مبالغ به )ریال( و زمان به )روز( تکمیل گردد

 مشخصات مناقصه گر

 نام : کد اقتصادی:

 آدرس : شماره تماس:
 ردیف NO Type Part Number Description QTY قیمت واحد ) ریال (  قیمت کل ) ریال ( 

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

حروفه ب  جمع شرح مبالغ و زمان به عدد 

پیشنهادی ) ریال (مجموع مبالغ     

)ریال ( مبلغ تخفیف    

)ریال( ارزش افزوده بعالوه مبلغ    

 :زمان تحویل ) روز کاری (

 الویت با تحویل فوری می باشد.** 
:اعتبار پیشنهاد قیمت   
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نمونه ضمانتنامهفرم   

7پیوست شماره   

 نامه شرکت در مناقصهفرم ضمانت
 

 

 ................ملی................به شناسه . ................................................................................................................:به نشانى (1)نظر به اینکه 

نماید چنانچه شرکت . ریال تضمین و تعهد می.................( برای مبلغ 3( درمقابل)1( از )2( شرکت نماید این )4مایل است در مناقصه )

 بول واقع شده و مشارالیه از امضا( اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد ق2توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین به این )

مربوط با تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است و میزان هر مبلغی که شرکت توسعه فناوری نگاه فردای پیمان 

مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی شرکت توسعه فناوری نگاه فردای )تا سقف ضمانتنامه( کارآفرین 

بدون قید  ) استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشدکارآفرین بدون نیاز به اثبات 

 بی درنگ در وجه یا حواله کرد شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین بپردازد.و شرط( 

ساعت اداری روز..../..../...... معتبر می باشد . این مدت بنا به درخواست کتبی شرکت  پایانو تا مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است 

( نتواند یا نخواهد مدت این 2که )توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی

( متعهد است بدون اینکه احتیاجی به 2( را موافق با تمدید ننماید )2هم نسازد و )ا( موجب این تمدید را فر1) ضمانتنامه را تمدید کند

 مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین پرداخت نماید. ،مطالبه مجدد باشد

مدید آن یا در خواست ت ردای کارآفرین مطالبه نشود وچنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی شرکت توسعه فناوری نگاه ف

 ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد اعم از اینکه ضمانتنامه مسترد گردد یا مسترد نگردد. ،ثبت نگردد

 

 عنوان پیمانکار  -1

 

 عنوان بانک -2

 

 نوان دستگاه اجرائىع  -3

 

 نظر موضوع قرارداد مورد - 4
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ت دولتی الدولت در معام نکارمندا تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول  

8پیوست   

شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرینه مربوط به مناقص  

 هیتاچیمربوط به ذخیره سازهای  خرید تجهیزات 

 1401-10-139شماره مناقصه 

عیت وممن وت المعام دولت در نمداخله کارمندا قانون منعکور درذنماید که مشمول ممنوعیت مأیید میبدینوسیله ت این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه

و چنانچه باشد نمی 1390مصوب مهرماه  ن)صندوق( تی سازماالین نامه معامآی 31، موضوع ماده نت با سازماالتأمین اجتماعی در معام نسازما نمداخله کارکنا

ا مردود و تضمین ر قشده برای مناقصه فویا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه  شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرینف این موضوع به اثبات برسد، الخ

د قراردا ،فروشنده نتشخیص داده شود و بعنوا قبرنده مناقصه فو ،گاه این پیشنهاد دهنده گردد که هرهمچنین قبول و تأیید می .شرکت در مناقصه را ضبط نماید

د هستن قفو نکور در قانوذمدت اجرای قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت م اللدر خ قف اظهارات فوالمربوطه را امضاء نماید و خ

یا )سپرده های فروشنده  خریدار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و تضامین و ،دنها محول کنآنمایند و یا قسمتی از کار را به  عدر این قرارداد سهیم و ذینف

خسارت وارده با  نمیزاتعیین  نماید. ذرا ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخ (گزار یا مناقصه) نزد خریدار ر(گ مناقصه

 نشود چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانوپیشنهاد دهنده متعهد میهمچنین  .باشد  تشخیص خریدار می

فاصله الب را قفو ببدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مرات .ع خریدار برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شودالفاصله به اطالرا ب بمرات، مزبور گردد 

 قرارداد و یا تأخیر در اجرای ار حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخیدنه تنها خر ،ع نرساندالاط به

 نبر متخلفین از قانو بهای مترتدارد که بر مجازاتمیم المضافاً پیشنهاد دهنده اع .کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود

 .باشد مربوطه می کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای آگاهی قفو

 :ورآنام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد 

 تاریخ : ..../..../.........
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مناقصه گزارو مالی  مشخصات حقوقی   

9پیوست شماره   

 

  توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرینکامل شرکت : نام 

 559422: شماره ثبتی

 14009197405شناسه ملی:  

   411666313671: کد اقتصادی

  1968634954:  کدپستی

 بانک کارآفرین شعبه باغ فردوس  1901182309600: شماره حساب 

 IR 650 530 0000 0190 1182 3096 00  :شماره شبا

  36پالک ، خیابان ناهید غربی ، خیابان ولیعصر، تهران  : آدرس



    1140-10-139مناقصه عمومی یک مرحله ای                                                                                                               

است دییقرائت شد و مورد تا » » سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء          و نام و نام خانوادگی         14 | P a g e  

 

 

 

 

«الف»پاکت   
 تضمین شرکت در مناقصه 

 

:شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرینزارمناقصه گ  

:موضوع   

 مربوط به ذخیره سازهای هیتاچیخرید تجهیزات 

 مناقصه شماره 

139-10-1401 

1140 بهمن  

 مناقصه گر:                                                                    

 مناقصه گر:                                                                    و آدرس  تلفن 

 



    1140-10-139مناقصه عمومی یک مرحله ای                                                                                                               

است دییقرائت شد و مورد تا » » سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء          و نام و نام خانوادگی         15 | P a g e  

 

«ب»پاکت    
 اسناد و مدارک ارزیابی مناقصه گر

 

  :زارمناقصه گ

فردای کارآفرینشرکت توسعه فناوری نگاه   

 موضوع :

 مربوط به ذهیره سازهای هیتاچیخرید تجهیزات 

 شماره مناقصه

139-10-1140  

1140 بهمن  

  مناقصه گر:                                                                    

                                            مناقصه گر:                           و آدرس تلفن 

 

  



    1140-10-139مناقصه عمومی یک مرحله ای                                                                                                               

است دییقرائت شد و مورد تا » » سمت صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر به همراه مهر و امضاء          و نام و نام خانوادگی         16 | P a g e  

 

«ج»پاکت   
 پیشنهاد قیمت

 

  :زارمناقصه گ

 شرکت توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین

 موضوع : 

 مربوط به ذخیره سازهای هیتاچیخرید تجهیزات 

 شماره مناقصه 

139-10-1140  

1140 بهمن  

 مناقصه گر:         

 مناقصه گر:                                                                     و آدرس تلفن


