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 بسمه تعالی 
 
 

 : ( موضوع مناقصه1

 
شرکت دارای صالحیت جهت نصب وراه اندازی نرم افزار مالی ومنابع انسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز طبق انتخاب عبارت است از  

 شرایط مندرج در این اسناد 
 

 :قبول شرایط مناقصه (2

 

       به یکی از حاالت زیرر دریافرت درردد از جانرب مناگصره درزار مرلرد گبرلگ گررار نهرفتره و بره ی که  هایپیشنهاد  موارد رد پيشنهادها ؛  -1-2

 مناگصه دران مسترد خلاهد شد:

 دردد.کان لم یکن تلقی می، حاضر نبلده و یا متضمن گید و شروط باشدمناگصه  ی که مطابق با شرایط پیشنهادهر   -1-1-2

 مبهم، مشروط و یا ناگص ارائه شده باشند.پیشنهادهایی که    -2-1-2

 .پیشنهادهایی که فاگد مدارک الزم به ویژه فاگد تضمین شرکت در مناگصه باشند   -3-1-2

 پیشنهادهایی که پس از زمان تعیین شده در اسناد مناگصه تسلیم مناگصه دزار شلد.  -4-1-2

هیچهلنه پیشنهادی مبنی بر تغییر و اصالح پیشنهاد تسلیمی به هرر عنرلان کره باشرد پتیرفتره پس از انقضاء ملعد تسلیم پیشنهادها،    :  1تبصره  

 نخلاهد شد.

نلیسی تکمیل شده و هیچهلنه تغییری در اسناد مناگصره شددی و میاندهد باید بدون پاککلیه مدارکی که اسناد مناگصه را تشکیل می:    2تبصره  

 داده نشلد.

 شلند.ه به علت ضرورت و تجدید یا لغل مناگصه علدت داده میپیشنهادهایی ک    -5-1-2

 

 موارد عودت تضمين شرکت در مناقصه: 2-2

 
  1-2کلیه ملارد مندرج در بند   -1-2-2

 تضمین پیشنهاد دهنددانی که بر اساس تشخیص کمیسیلن معامالت رتبه الزم را از بابت پیشنهادهای فنی کسب ننملده باشند.  -2-2-2

 اند.تضمین مناگصه درانی که بر اساس ارزیابی مالی و در مرحله نهایی برنده مناگصه نشده  -3-2-2
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 دهنده: مهر و امضاي پيشنهاد

 

 

 موارد ضبط تضمين شرکت در مناقصه:  -3-2
 

 نمایند.ضمانت شرکت در مناگصه آن دسته از پیشنهاد دهنددانی که در حین بردزاری مناگصه به هر دلیلی از ادامه مناگصه صرف نظر   -1-2-3

تضمین شرکت در مناگصه، برنده اوگ مناگصه درصلرت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد شده از ارائه تضمین انجرام تعهردات گررارداد و   -2-2-3

 انعقاد ظرف مهلت مقرر در این شرایط.

امتناع از ارائه تضمین انجرام تعهردات گررارداد و یرا تضمین شرکت در مناگصه برنده دوم مناگصه در صلرت ارجاع کار به وی )عنداللزوم( و   -3-2-3

 . 3-2-2عدم انعقاد گرارداد مانند بند 

 

 :( روش ارائه پيشنهاد3 

 

 .ء درددمهر و امضاتلسط پیشنهاد دهنده   ،پیشنهادتسلیم  و کلیه صفحات آن گبل از دردیدهبطلر کامل تکمیل  دبایکلیه اسناد مناگصه   -1-3

 شلد.لصاق شده است و همراه با ضمانت نامه شرکت در مناگصه باشد پتیرفته میافقط پیشنهادی که روی برگ پیشنهاد گیمت    -2-3

 .و هردلنه فعالیتهای خلد را معرفی و ضمیمه اسناد مناگصه نمایردبایستی تصلیر سلابق کاری )رزومه( خلد با دیهر شرکتها  نهاد دهنده میپیش  -3-3

 دیرد.ق متکلر در مرحله ارزیابی ملرد بررسی گرار میبدیهی است سلاب

 ساً از کامل بلدن پیشنهاد جهت انجام کارهای ملضلع گرارداد اطمینان حاصل کند.پیشنهاد دهنده باید رأ  -4-3

 

 :شرکت در مناقصه ضمانت( 4
 
نامه بانکی غیر گابل  باشد که بایستی به صلرت ضمانتمی    میلیلن ریاگ  دویستریاگ معادگ     200.000.000مبلغ  تضمین شرکت در مناگصه    -1-4

سازمان نظرام مهندسری ماهه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و گابل تمدید بنا به درخلاست    3بردشت و بدون گید و شرط با مدت اعتبار اولیه  

 تسلیم و ارائه دردد. البرز استانساختمان  سازمان نظام مهندسی وجه یا چک بانکی تضمینی در البرزساختمان استان 

تضمین شرکت در مناگصه تنها زمانی گابل گبلگ خلاهد بلد که بر طبق مفاد مقررات این شرایط تهیه و همزمان با سایر اسرناد مناگصره   :  1تبصره  

 .  باشدتسلیم شده 

شرکتهایی که چک عادی و چک مسافرتی به عنلان سپرده شرکت در مناگصه ارساگ نماینرد بره عنرلان پیشرنهادهای غیرگابرل گبرلگ :    2تبصره  

 تلقی شده و در مناگصه شرکت داده نخلاهد شد.و بررسی 

تضمین شرکت در مناگصه به منظلر حصلگ اطمینان از حسن اجرای مفاد پیشنهاد شرکت در مناگصه و اجرای تعهداتی که به وسیله پیشرنهاد   -2-4

کارفرما نههداری خلاهد شد و درصرلرت تخلرپ پیشرنهاد باشد. این تضمین برای مدت اعتبار پیشنهادها بلسیله  دهنده ملرد امضای گرارداد شده می



 
 

 نرم افزار مالی و منابع انسانی  مناقصه اسناد

 

   

 

                                                              3صفحه                                   

 دهنده: مهر و امضاي پيشنهاد

 

دهنده از امضای گرارداد، ضمانتنامه شرکت در مناگصه وی از سلی کارفرما ضبط و وصرلگ خلاهرد شرد و پیشرنهاد دهنرده حرق هیچهلنره ادعرا و 

 اعتراضی در این رابطه نخلاهد داشت.

شلد تا تاریخ امضای گرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهردات )هرکردام مرلخر برنده شناخته میگصه    ای که در مناضمانتنامه پیشنهاد دهنده  -3-4

 باشد( بلسیله کارفرما نههداری خلاهد شد.

هرد نیز تا امضای گررارداد نههرداری خلا دیردای که پیشنهاد آن در مرتبه دوم گرار میسپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناگصه پیشنهاد دهنده  -4-4

 دردد.شد و پس از آن ضمانتنامه شرکت در مناگصه افراد سلم به بعد آزاد و به آنها مسترد می

کارفرما حاضر و گرارداد مربلطه را امضاء نمایرد  در غیرر ایرن   محلروز کاری پس از ابالغ کتبی در  پنج  برنده مناگصه ملزم است ظرف مدت    -5-4

ضبط خلاهد شد و برنده مرتکلر حرق هیچهلنره اعتررا  و   البرزساختمان استان  زمان نظام مهندسی  ساصلرت سپرده شرکت در مناگصه او به نفع  

 ادعایی نسبت به آن نخلاهد داشت.

، نفر دوم به عنلان برنده اعالم و در صلرتی که نفر دوم به شرحی که در ملرد نفر اوگ دتشرت کارفرمادر چنین ملردی با رعایت آیین نامه معامالت  

 انعقاد گرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط خلاهد شد.حاضر به 

 

 :( اسناد مناقصه5

 باشد:اسناد مناقصه به شرح ذیر می

 

 :جدادانه گرار داده شلند 4A پاکتهاي سایزدر  ربایستی به ترتیب زیاسناد مناگصه   -5-1

در   متقاضری ابتردا بایسرتی سرپرده شررکتحاوي تصاویر رسيد سپرده شرکت در مناقصههه:    :)پاکت تضمين(  پاکت »الف«  -5-1-1

ز روی رسید اگردام بره دررفتن یرک ابه آن اشاره شد را به واحد مالی کارفرما تحلیل و رسید دریافت نماید. سپس  4-1مناگصه به شرحی که در بند 

 دد.بنب( گرارداده و درب پاکت را الپرا داخل پاکت ) نماید. اصل رسید را نزد خلد نههداشته و کپی آنبرگ کپی 

باشد و در غیر این صلرت متقاضری می»الپ«  منلط به ارائه سپرده و گراردادن تصلیر رسید آن در پاکت    »ب«شایان ذکر است که بازدشایی پاکت  

  از مناگصه حتف خلاهد شد.

 باشد:اسناد مناگصه و مدارک زیر می 2حاوی مدارک مندرج در پیلست شماره  (:اسناد»ب« )پاکت ارائه  پاکت  -5-1-2

 در.اسناد مناگصه مهر و امضاء شده تلسط مناگصه -الپ

 در )ممهلر به مهر اداره ثبت شرکتها(.آدهی روزنامه رسمی مبنی بر تاسیس شرکت مناگصه -ب

 در )ممهلر به مهر اداره ثبت شرکتها(.آدهی روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات شرکت مناگصه -ج

 در )ممهلر به مهر اداره ثبت شرکتها(.اساس نامه شرکت مناگصه -د

 / گراردادهای معتبر مرتبط یا نیمه مرتبط با ملضلع مناگصه با دیهر شرکتها.  لیست -ه
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 ، نشانی و محل اجرای آن.شرکتسلابق اجرایی با ذکر نام   لیست -ز

 در ملثر باشد.مدارکی که در ارزیابی کیفی مناگصهسایر  -ط

 مچنین درب پاکتها باید به امضاء و مهر مجاز پیشنهاد دهنده برسد.هاسناد مناگصه و دیهر ضمائم آن و  ه های*در ضمن تمامی صفح

 *شرایط و اسنادی که بدون مهر و امضاء باشد ملرد گبلگ نبلده و از درجه اعتبار ساگط است.

 

 باشد.شامل پیشنهاد گیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچلب اسناد مناگصه می : )پاکت قيمت( «ج»پاکت   -5-1-3

 عهد پیشنهاد گیمت بایستی به دگت تکمیل شلد.تبرده   -1-3-1-5

 تعیین شده به حروف معتبر خلاهند بلد.درصلرت مشاهده اختالف بین مبالغ تعیین شده به حروف ومبالغ تعیین شده به ارگام، مبالغ   -2-3-1-5

شددی ملجلد باشد باید محلهای مربلطه به امضاء پیشنهاد دهنده برسرد خلرددی و یا تراشیددی یا پاکدر صلرتیکه در متن پیشنهاد گلم  -3-3-1-5

 در غیر این صلرت پیشنهاد ناگص و مردود تلقی خلاهد شد.

اند بایستی الک و مهر شده و روی هر یک نام شرکت، نشرانی، شرماره تمراس و ملضرلع مشخص شده  «ج»و    »ب«پاکتهایی که با حروف    -2-5

 مناگصه به وضلح نلشته و درج دردد.

 کلیه اطالعات و مشخصاتی که باید بلسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شلد به زبان فارسی خلاهد بلد.  -1-2-5

 

 :نهادهااسناد پيش ء( امضا6

 
یرا گرراردادن شررط تکمیرل و بره و    گید شده است را پس از مطالعه بدون تغییر، حتف  5که در ماده  د کلیه اوراق اسناد مناگصه را  دهنده بای  پیشنهاد

  وسیله امضاء مجاز خلد در پایین کلیه صفحات امضاء و مهر نملده و تسلیم نماید.

 

 :تسليم پيشنهادها (7

 
هرسه پاکت دریک پاکت جدادانه دیهر گرار سه پاکت بلده و    ای که مجملعاًهای جدادانهاست پیشنهاد خلد را در پاکتدهنده مکلپ    پیشنهاد  -1-7

کررج، -به نشانی: اسرنان البررز پس از مراجعه به محل کارفرما  در مهلت مقررشد تهیه و    اشارهآنها    شرایط مناگصه به  5  مادهدر  دارد به دلنه ای که  

 تسلیم نماید.اداری  ،واحد2للار تعاون، خیابان فرهنگ، روبروی تربیتمیدان طالقانی، ب

 دهنده حق هردلنه اعتراضی در این رابطه نخلاهد داشت . فت نخلاهد شد و پیشنهادی که بعد از ملعد مقرر تسلیم شلد دریاپیشنهادهای-2-7

 تمدید نخلاهد شد.  عنلانه هیچ ب جهت ارائه شرایط مناگصه شده مهلت تعیین  -3-7
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 :( گشایش پيشنهادها8

 
 د شد.نبازدشایی و رسیددی خلاهدزار مناگصههای محتلی پیشنهادها به ترتیب زیر یکی پس از دیهری در کمیسیلن معامالت پاکت-1-8

آغراز  مرحلره دومکنترگ خلاهرد شرد و در صرلرت تدییرد،    شرکت در مناگصه پیشنهاد دهنده  ضمانتباز و    الف«»ابتدا پاکت    مرحله اول:   -1-1-8

  .خلاهددردید

 -پس از تائید ارزیابی فنری  .خلاهد شد  یارزیاببررسی و  سبت به بازدشایی پاکت »ب« اگدام و سلابق و مستندات ارائه شده  ن  مرحله دوم:   -2-1-8

 .بازدشایی خلاهد شد «ج»پاکت  

پس ازبازدشایی پاکات)ب( مدارک ارائه شده مناگصه دران تحلیل کمیسیلن فنی مناگصه گرارداده می شلد ودرهمان جلسه زمان بازدشرایی -3-1-8

 پاکات مالی)ج(به مناگصه دران اعالم میهردد.

 ازمناگصرره دررران اعررالم شررده وسررپس نسرربت برره بازدشررایی پاکررات )جدر روز بازدشررایی پاکررات مررالی )ج(ابترردا امتیرراز هررر یررک -4-1-8

 (اگدام میهردد.

های »الپ« و »ب« به ترتیب تعیین شده در بندهای گبلی کامل نبلده و یا بدون تضمین و یا کسری میزان تضمین باشرد و یرا هرداه محتلای پاکت

اگردامی بره عمرل  «ج»نهاد دهنده مردود اعالم دردد، نسبت به دشرای  پاکرت اسناد مناگصه به صلرت کامل نباشد یا شرایط کاری و اعتباری پیش

 مسترد خلاهد شد. به پیشنهاد دهنده نخلاهد آمد و مدارک عیناً

 

 :( اعتبار پيشنهادها9

 
  باشند.معتبر  دشای از تاریخ تعیین شده برای  بعد ( ماهیک) 1از هر حیث برای مدت  دپیشنهادها بای

 

 :تهيه پيشنهادها طرز( 10

 
عردد و  که با حرروف    ارگامی. برای تعیین برنده مناگصه  نلشته شلدو پیلستهای آن    برگ پیشنهاد گیمتف در  وو حرمبلغ پیشنهاد گیمت باید به عدد  

 به حروف را نداشته باشد مردود است. کل شلد مالک عمل خلاهد بلد و پیشنهادی که گیمتنلشته می

 

 :هاها و الحاقيه( اصالحيه11

 

لم چنانچه هریک از پیشنهاد دهنددان اختالفی در اسناد مالحظه کنند یا متلجه از گلم افتادن مشخصات یا اسناد دیهری دردنرد یرا نسربت بره مفهر

 پس از تاریخ دریافت اسرناد و مردارک مناگصره مراترب را کتبراً بره  روز2گسمتی از مشخصات و اسناد مناگصه سلالی داشته باشند بایستی حداکثر تا  

 کارفرما اطالع دهند و گبل از تسلیم پیشنهاد تقاضای دریافت تلضیح کتبی بنمایند. 
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 دهنده: مهر و امضاي پيشنهاد

 

هر نلع تلضیح یا تجدیدنظر اضافی یا حتف مطالبی از مدارک مناگصه از طریق رسمی انجام و طی نامه از طرف کارفرما به نشرانی دعرلت شرددان 

 ارساگ می دردد.

الزم بداند در اسناد مناگصه با ارساگ الحاگیه ها تجدید نماید و در این صرلرت الحاگیره هرا جرزء الینفرک همچنین کارفرما می تلاند در هر ملگع که 

جرام اسناد مناگصه محسلب خلاهند شد. چنانچه پیشنهادی گبل از ارساگ الحاگیه های مزبلر تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حرق دارد بره منظرلر ان

 ترداد آن را بنماید.تغییرات و اصالحات الزم تقاضای اس

روز   چنانچه این تجدیدنظر یا اصالح مستلزم تغییر مقادیر یا گیمت پیشنهادی هر دو باشد در این صلرت کارفرما می تلانرد برا اعرالم کتبری آخررین

 باشند.دریافت پیشنهاد را به تعلیق اندازد، به نحلی که پیشنهاددهنهان فرصت کافی برای اعماگ اصالحات و تجدیدنظر داشته 

 
 
 

 :كات مهم جهت تعيين برنده مناقصه( شرایط و ن12

 
 برنده مناگصه بر اساس تشخیص کمیسیلن معامالت و بر مبنای گیمت پیشنهادی با در نظر درفتن ملارد زیر تعیین خلاهد شد:

کره بلسریله   هاییتضرمینو    ارزیابی فنری و مرالیهای گبلی و همچنین  صالحیت پیشنهاد دهنده و سلابق کاری و نحله عملکرد در فعالیت  -1-12

 . شلدمی دادهپیشنهاد دهنده 

 .گبلگ شرایط گراردادی  -2-12

مدذون و مختار است که جهت تسریع در کار انتخاب پیمانکار از اجرای بعضی از تشریفات رسمی مربرلط  ،دزار مصلحت بداندچنانچه مناگصه  -3-12

او دان مناگصه صرف نظر کند. پبشنهاد دهنده همزمان با امضاء پیشنهاد هردلنه حق اعترا  و دعلی علیه کارفرما یا مدیران یا کارکنان یا نمایند  به

 نماید که از این بابت حق هیچهلنه ادعائی نخلاهد داشت.و اعالم می را در ملرد پبشنهاد اسقاط نملده

اکیداً بایرد از هرر نرلع  ،های ذینفع باید بدانند که در ملگعی که پیشنهاد در مرحله بررسی استپیشنهاد دهنده یا نماینددان آنها و سایر طرف  -4-12

. هر نلع کلش  جهت اعماگ نفلذ مستقیم یرا تایج بررسی پیشنهاد خلدداری کنندنبرای کسب اطالع نسبت به    کارفرماتماس با هر یک از کارکنان  

مختار است که آن پیشنهاد  مدذون و  کارفرماو در این ملرد   بلدخلاهد صالحیت پیشنهاد دهنده وسیله هر پیشنهاد دهنده ملجب سلب ه غیر مستقیم ب

 های مرتبط محروم نماید.حاضر و دیهر مناگصه دهنده را از مناگصه

 

 :( امضاي قرارداد31

 
روز کراری  5لتا برنده مناگصه باید ظرف مردت   .باشدشرکت در مناگصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند گبلگ محتلیات و مفاد کلیه اسناد مناگصه می

ضمانتنامه شرکت در مناگصه یا چک تضمینی از این بابت تا تاریخ امضرای گررارداد و   دزار گرارداد مربلطه را امضاء نماید.پس از اعالم کتبی مناگصه

لاهد شد. امتناع پیشرنهاد تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات هرکدام که ملخر باشد تلسط کارفرما نههداری و عنداللزوم به هزینه برنده مناگصه تمدید خ
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ضرمانتنامه شررکت ه ب مربلط جلهدهد که ودهنده یا تدخیر غیر ملجه او در امضای گرارداد یا عدم تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما حق می

 دردد.می در مناگصه را به نفع خلد ضبط نماید در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهنده حائز دومین حداگل گیمت ابالغ

ضبط و  چنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه دوم نیز نتلاند به تعهدات خلد عمل نماید ضمانتنامه شرکت در مناگصه عیناً به شرحی که دتشت تلسط کارفرما

 دردد. یا وصلگ می

 تبصره: در صلرت ضبط تضامین نفر اوگ و دوم مناگصه در صلرت تشخیص مناگصه دزار، مناگصه تجدید خلاهد شد.

 

 :( واگذاري41

 
 برنده مناگصه پس از عقد گرارداد حق وادتاری تمامی یا گسمتی از تعهدات خلد را به اشخاص حقیقی و حقلگی دیهر ندارد.

 

  :کارکنان دولت در معامالت دولتی( ممنوعيت مداخله 51

 
های بعردی آن و اصرالحیه 1337مراه سراگدی  22مشملگ الیحه گانلنی منع مداخله و معرامالت دولتری مصرلب  نماید کهاگرار میپیشنهاد دهنده 

چنانچه خالف این ملضلع ثابت دردد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده از سلی پیشرنهاد دهنرده بررای مناگصره حاضرر را مرردود و   باشد.مین
 تضمین شرکت در مناگصه وی را ضبط و مبلغ آن را وصلگ نماید. 

 

  رد یا قبول پيشنهادها:( 61
 

 در رد یا گبلگ یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مدذون و مختار است. البرز استان سازمان نظام مهندسی ساختمان
 

 :سایر شرایط (71
 
باشند  در غیر اینصلرت پیشنهاد جزء پیشنهادهای مردود به شمار رفته و هیچ یک از پیشنهاد دهنددان مجاز به ارائه بی  از یک پیشنهاد نمی  -1-17

 رفتار خلاهد شد. 1-2مطابق بند 

 دردد. 1377دی ماه ساگ  22پیشنهاد دهنده نباید مشملگ گانلن منع مداخله مصلب  -2-17

  دیرکردها و جرایم ناشی از آن در اجرای تعهدات گراردادی به مرحله اجرا دتارده خلاهد شد.  -3-17

  باشد. سلی پیشنهاد دهنده میشرایط مناگصه و امضای مدارک دلیل گبلگ و تدیید کلیه مفاد و مندرجات از   پیشنهادتسلیم   -4-17

های دیهرر به یک جلسه کمیسیلن معامالت میسر نهردد، ادامه بررسی به جلسره  دلیل اخت تصمیم در خصلص انتخاب شرکت  چنانچه به هر  -5-17

 ملکلگ و پیشنهاد دهنددان حق اعتراضی در ملرد طلالنی شدن زمان مناگصه را نخلاهند داشت.

  ای را که پیشنهاد دهنده برای ارائه پیشنهاد شرکت در مناگصه متحمل شده را به او پرداخت نخلاهد کرد.دزار هیچهلنه هزینهمناگصه  -6-17

 در صلرت انصراف و یا هردلنه گصلر و مسامحه دیهر، جهت تامین ضرر و زیان مناگصه ضبط خلاهد شد. برنده در مناگصهضمانت شرکت   -7-17



 
 

 نرم افزار مالی و منابع انسانی  مناقصه اسناد

 

   

 

                                                              8صفحه                                   

 دهنده: مهر و امضاي پيشنهاد

 

دزار مکلپ است هردلنه کسلر گانلنی را که بابت معامله به طرف گرارداد تعلق دیرد و یا در نملنه گرارداد به آن اشاره شده اسرت را از مناگصه  -8-17

برر  رددالغ دربراز گرارداد از طریق مراجع گانلنی ا مبلغ صلرت وضعیت پیمانکار مطالبه و کسر نماید. کلیه کسلر گانلنی که در زمان عقد گرارداد یا بعد

 باشد.عهده پیمانکار می

در  پیشنهاد دهنده با اطالع از شرایط و مفاد نملنه گراداد به ویژه مدت گرارداد، کسلر گانلنی اعرم از بیمره و مالیرات و همچنرین سرلد خرلد را-9-17

 مبنی بر افزای  گیمت نخلاهد داشتمحاسبات منظلر نملده و بعداً هیچهلنه ادعایی 

 :مجاز پيشنهاد دهندهمهر وامضاء 

 

 برگ تعهد پيشنهاد قيمت -پيوست شماره یک 
 

لیت در ملرد مطالرب و منردرجات دعلتنامره شررکت در مناگصره، شررایط وامضاء کننده زیر پس از بررسی و آداهی کامل و پتیرش تعهد اجرا و مسئل

و بطلر کلری تمرامی مردارک و اسرناد  1377دی ماه ساگ  22مناگصه و تعهد عدم شملگ گانلن منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصلب 

ل از همه شرایط و علامل ملجلد از لحاظ انجرام کارهرای مرلرد مناگصره « و با اطالع کامنرم افزارمالی و منابع انسانیمناگصه »اسناد مناگصه انتخاب  

های پیشنهادی ارائه نمرایم نماییم که کلیه کارهای ملضلع مناگصه را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناگصه و طبق گیمتنمایم / میپیشنهاد می

 نماییم. /

 .که: نماییممی عنلان برنده مناگصه انتخاب دردم / دردیم، تعهد نمایم /چنانچه این پیشنهاد ملرد گبلگ گرار دیرد و به 

 اسناد و مدارک گرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناگصه امضاء نملده و همراه با تضمین انجام تعهدات حرداکثر ظررف مردت  -الپ

 .وزهای تعطیل( تسلیم نمایم / نماییمروز از تاریخ ابالغ به عنلان برنده مناگصه )به استثناء رپنج 

 ظرف مدت تعیین شده در گرارداد کارهای ملضلع گرارداد را طبق مفاد گراردادی انجام دهم / دهیم. -ب

 د.نشلکلیه ضمائم اسناد و مدارک مناگصه جزء الینفک این پیشنهاد محسلب می که  نماییمنمایم / میتدیید می -ج

دزار الزام و تکلیفی برای وادتاری کار به هریک از پیشنهادها را ندارد. در ضمن تحت عنرلان تضرمین هاه مناگصهتکه دس اطالع کامل دارم / داریم  -د

رفرما تسلیم شرکت در مناگصه و به منظلر تعهد به امضاء و مبادله گرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات، تضمین بند چهار شرایط مناگصه را به نفع کا

 ام. ید آن را در پاکت »الپ« دتاردهو تصلیر رس

نماییم که هرداه این پیشنهاد ملرد گبلگ دستهاه مناگصه دزار گرار دیرد تا ملگعی که گرارداد مربلطه نمایم / میدر پایان بدینلسیله ملافقت و تدیید می

 دردد.تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی میتنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد با ابالغ گبللی از سلی کارفرما به عنلان یک 

 
 
 

 نام پيشنهاد دهنده           
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 و مهر ءامضا                                                                                            

 

 

 

 

 پيوست شماره دو

 اشخاص حقوقیفرم مشخصات مورد نياز جهت تكميل نمودن مدارک 

 

 جهت تكميل مدارک و اسناد مربوط به شرایط مناقصه موارد زیر را به دقت مطالعه نمائيد.به لطفاً 

 نام کامل ثبت شده شرکت بر اساس اساسنامه:  -1

    سایر  تضامنی  تعاونی   سهامی عام  سهامی خاص   لیت محدودومسئل نلع شرکت: -2

 نیمه دولتی   دولتی  نلع مالکیت: خصلصی -3

 ملضلع فعالیت:  -4

 نام اختصاری یا تجاری: -5

 ساگ تاسیس و شماره آدهی تاسیس:  -6

 شماره ثبت و محل ثبت: -7

 شماره و تاریخ اساسنامه شرکت:   -8

 شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی حاکی از انتصاب اعضاء هیدت مدیره و مدت آن:  -9

 فرم( 10)بند  مشخصات اعضاء هیدت مدیره بر اساس آخرین روزنامه رسمی -10

 

 شماره تلفن همراه سمت ملیت شماره شناسنامه تاریخ و محل تللد نام پدر نام خانلاددی  نام ردیپ 

1         

2         

3         

4         

5         

 

 شماره و تاریخ آخرین روزنامه رسمی هردلنه تغییرات:  -11

 نشانی دفتر مرکزی: -12

 پشتیبانی:نشانی مرکز خدمات  -13

 شماره تلفن ثابت )دو خط(:  -14

 شماره دورنهار )فاکس(: -15

 کدپستی:  -16
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 :  (E-MAIL)پست الکترونیکی  -17

 الکترونیکی: آدرس  -18

 شماره )کد( اگتصادی:  -19

 

در صلرتی که با دیهر شرکتها / ملسسات/ نهادها/ سازمانهای دولتی دیهر همکاری داشته یا دارید نلع و میزان همکاری آنها را ذکر  -20

 )ارائه رضایت نامه ازسازمانها وشرکتها الزامی ودرامتیاز فنی تاثیردتار می باشد( کنید

 

 محل همکاری ارزش ریالی همکاری نلع همکاری زمینه فعالیت  نام شرکت  ردیپ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 -------------------------بانکی شرکت )جهت صدور چک و تسلیه حساب(: شماره حساب  بمشخصات حسا -21

 ----------------شهر / شهرستان  -----------شاخص )کد(  ------------شعبه  ----------بانک 

 

 توجه:

 الزامی است. 12 و11 ،9، 8، 7، 6بندهاي:  2جدول پيوست شمارهرک مربوط به  ارائه تصویر مدا •

 به هنگام ارائه مدارک و این فرم ارائه اصل بندهاي فوق الذکر جهت تطابق مدارک الزامی است. •

 
نماییم که  نمایم / میتعهد می ------------------------از شرکت  -------------------------------اینجانب / اینجانبان 

ها و علاگب ناشی از آن را  باشد و چنانچه خالف آن محرز شلد کلیه مسئلولیتبر اساس واگعیت می کلیه اطالعات و مدارک ارائه شده صحیح و 

 عهده دار خلاهم / خلاهیم بلد.

 

 

 

 نام و نام خانلاددی، امضاء و  مهر مجاز بر اساس آخرین روزنامه رسمی: 
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 نظام مهندسی ساختمان استان البرز  سازمان                                            

 مناقصه انتخاب نرم افزار مالی و منابع انسانی                                       

 جدول پیشنهاد قیمت                                                      

 مبلغ فروش  گونه سیستم  نام ماژول  ردیف 
مبلغ استقرار و پیاده  

 سازی 

   تحت وب دفتر کل  1

   تحت وب دریافت و پرداخت 2

   تحت وب مدیریت دارایی  3

   تحت وب گردش کار حوزه مالی  4

   تحت وب وب سرویس دفتر کل  5

   تحت وب وب سرویس دریافت پرداخت 6

   تحت وب انبار 7

   تحت وب فروش داخلی 8

   تحت وب نرم افزار  بودجه خاص سازمان نظام مهندسی  9

   تحت وب پرسنل فعال 1000جبران خدمات تا  10

   تحت وب کارگزینی  11

12 

 خدمات الکترونیکی کارمند 

 )ماموریت ، مرخصی ، فیش حقوقی ، تردد( 

 کاربر مدیر  50کاربر عادی،  350

   تحت وب

   تحت وب مدیریت مسیر شغلی  13

   تحت وب مدیریت تردد  14

   تحت وب گردش ساز حوزه سرمایه انسانی  15

  جمع کل مبلغ پیشنهادی 

 

 


