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 شرایط مناقصه احداث گلخانه سازگاری و رشد نهال های کشت بافتی 

 فجر اصفهان و دامپروری شرکت کشاورزی

 متر مربع  2688پرتابل گاتیگ به مساحت  گلخانه،نصب قطعات سازه گلخانه ،لوازم  ، خریدتامین نام پروژه :

   روستای چهارمیل-کاشان-راه اردستان پلیسمتر قبل از500-اردستان محل اجرای طرح :

و تکثیر انواع نهال به منظور تولید  متر مربع  2688پرتابل گاتیگ به مساحت  گلخانه شامل ساخت این طرح خالصه طرح: 

  های روز دنیا.و با رعایت آخرین استاندارد نهالکشت بافتی با هدف تامین بازار 

 .  روز کاری از تاریخ عقد قرارداد 70  :مدت اجرای طرح بینی  پیش -1

 .  شرکت فجر اصفهاندستگاه مناقصه گزار  :کارفرما -2

 هنگام عقد قرارداد اعالم خواهد شد .  :دستگاه نظارت -3

   پیوست ها

 صفحه( 27)سازه گلخانه .  فنیمشخصات کتابچه نقشه اجرایی ؛  -1

 (.صفحه2)قیمتفرم پیشنهاد  -2

 .فرم ضمانت نامه بانکی -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

  شرایط مناقصه:

سپردهمبلغ  -1 ضمین  صب گلخانه  شرکت ت صه: در مورد پروژه احداث و ن شنهادی قیمت ٪5در مناق  از یکی به باید پی

 به کارفرما تسلیم شود .  "ب"ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت  مشروحه های صورت

ا : مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه بوده  و برای سه ماه ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرم الف:

 دیگر قابل تمدید باشد . 

 . شرکت فجر اصفهاننام  زواره بهکشاورزی شعبه  نزد بانک 259260623شماره نقدی بحساب سپردهب: 

دفتر -روستای رحمت آباد-نطنز-اصفهانبه آدرس   11/03/1398 ظهر 12ساعت تا ات: پیشنهادآخرین مهلت تحویل  -2

 .8769141173فجر اصفهان.کد پستی:و دامپروری  شرکت کشاورزی

 تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود .  -3

کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است برندگان اول تا سوم مناقصه از طرف کمیسیون مناقصه بر اساس  -4

 می شود  تعیینو قیمت پیشنهادی ارائه شده  فنیکمیته   بینامه معامالت کارفرما و نتیجه ارزیا آئین

ه و قرار گرفتفنی بررسی ، های واصله بر اساس مورد پیشنهادبه شرکت می باشد.  خود متقاضی موظف به ارائه رزومه  -5

 .  . رزومه باید شامل موارد ذیل باشدمی گیردقرار  ارزیابیمورد فنی صالحیت متقاضیان توسط کمیته 

  مجوزهای فعالیت.  سایررتبه پیمانکا ری از سازمان نظام مهندسی  کشاور زی و عضو انجمن گلخانه سازان ایران و 

  مناسب و مرتبط با مناقصه.   تجهیزاتآالت و امکانات،   ماشینلیست 

 مستندات.  گلخانه ها به تفکیک همراه با ایسطح اجرگلخانه بصورت پیوسته و ومرتبط با ساخت فیتجربه کا 

 ماهر در اختیار.   نیانسا  نیرویو متخصص و   نیمشخصات تیم ف 

    .مستندات بیمه ای و مالیات و توان مالی 

 ه کارفرمایان قبلی مرتبط با ساخت گلخانه. رضایت نام 

 و بررسی صالحیت مؤثر می باشد  .   فنی تائیدمواردی  که در یرسا 

 رکمیسیون مناقصه باز و خوانده مید  بعدازظهر 13راس ساعت   11/03/1398روز در  ،ت قیمت پیشنهادهاپاک -6

ممکن است ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد دهندگان متضمن صرف زمان بیشتری می باشد در اینصورت با شود . 

 صالحدید کمیسیون حداکثر تا یک هفته برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 

 نشده را حذف یا اضافه نماید  پیش بینی ییاز تاسیسات و عملیات اجرابخشی  می باشدکارفرما مجاز  -7

 یمحدودیتهیچگونه منع و یا  نیکنندگان د ر مناقصه باید جهت اجرای پروژه پیشنهادی از نظر قانو شرکتکلیه  -8

 متقاضیان جهت رفع هرگونه. رارداد با آنان منعقد نمی گردداینصورت ضمانتنامه آنها باطل و قغیرنداشته باشند در 
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واحد شماره همراه  یا و  031 54335314ابهام در خصوص مناقصه در ساعات اداری می توانند با شماره تلفن 

 تماس حاصل نمایند .   09132617602یا آقای مهندس جوزی به شماره و  09133942598بازرگانی

داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته الک و مهر شده که محتوی دو پاکت جداگانه  -10

الف و ب می باشد و به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر به کارفرما تسلیم نماید. در روی تمامی پاکت ها 

 موضوع مناقصه مورد نظر باید قید شو د . 

 ایطشررک مناقصه که از طرف کارفرما در اختیار داوطلبان مشارکت در مناقصه قرارداد شده باید بر طبق اسناد و مدا -11

در پاکت الف و ب به  تمناقصه و سایر دستورالعمل ها و مقررات تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواس

 کارفرما تسلیم گردد  . 

 نیفبه طور کامل مطالعه و قیمت پیشنهادی خود را بر اساس اطالعات مناقصه را  فنی  تی دفترچهمتقاضیان بایس -12

چه مذکور اجناس مهم و کلیدی  گلخانه ذکر شده ترارائه دهند الزم به ذکر است که جداول موجود در دف دفترچهدر 

انکا ز این رو پیمخارج می باشد ا دفترچهبودن اجناس از حوصله این  کثیراست و بیان تمامی اجزای  گلخانه با توجه به 

ایط شر و تحویل گلخانه بر اساس بدهیدو اجرای آن را مد نظر قرار  تجهیزاتو  لوازم تمامی بایدقیمت  تعینر در جداول 

   باشد. می  کلید تحویل و آماده بهره برداریمندرج در دفترچه  فنی گلخانه 

 :   از دمدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتن -13

 ت روزنامه رسمی) در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد یرارونوشت مصدق اساسنامه و آگهی آخرین تغی

 .  (دهنده برای اسناد مالی و تعهدآو ر

   .فرم خوداظها ری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار 

  و خصوصی .  فنیمشخصات 

  مجوزهای  سایررتبه پیمانکا ری از سازمان نظام مهندسی  کشاور زی و عضو انجمن گلخانه سازان ایران و

 فعالیت . 

 مناسب و مرتبط با مناقصه  .  تجهیزاتآالت و امکانات ،  نیلیست ماش 

   کس عو مرتبط با ساخت گلخانه بصورت پیوسته و سطح اجرای گلخانه ها به تفکیک همراه با  کافیتجربه

 و مستندات  . 

  ماهر در اختیا ر  .   یانسا ن ینیروو متخصص و   فنیمشخصات تیم 

  .  مستندات بیمه ای و مالیات و توان مالی 

  . رضایت نامه کارفرمایان قبلی مرتبط با ساخت گلخانه 

 و بررسی صالحیت مؤثر می باشد  .   تایید فنیمواردی  که در  یرسا 

  

 قرار داده شود عبارتند از  :  (ب )باید در پاکتاسناد و مدارکی که  -14

  طبق فرم پیوست تکمیل شده باشد  .  بایدکه  (3)جدول شمارهبرگ پیشنها د قیمت 



 

4 
 

 تکمیل شده باشد . در تکمیل جداول قیمت پیشنهادی  و (2و1ولاجد)شامل ول قیمت های پیشنهادی دج

توجه شود  )تجهیزاتبخش برند لوازم و (،  کارخانه سازنده برند همچنین تجهیزاتلوازم و فنی به مشخصات 

 شده در جداول قابل پذیرش می باشد .  تعیینو قیمتهای پیشنهادی، تنها بر اساس برندهای 

 مناقصه تهیه گردد  .  پیوستدر مناقصه که باید طبق شرح مندرج در فرم  تضمین شرکت 

 کننده مهر و امضا گردد( )تمامی صفحات توسط شرکتدر مناقصه  شرکت شرایط. 

  از مقررات و اسناد و مدارک مناقصه .  شیتعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های نا  

  .  جدول زمانبندی پیشنهادی اجرای عملیات موضوع مناقصه 

   سایر مدارک مربوط به اسناد مناقصه و هر نوع ضمائم و الحاقیه احتمالی که بعدا از طرف کارفرما ارسال گردد

 . 

در آن تکمیل، تنظیم و  شرط، حذف و یا قرار دادن تغییرپیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون  -15

تسلیم نماید و چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه،  گزارصه به دستگاه مناق 17و16امضا نموده و بر اساس بندهای 

 اینصورت غیراز اوراق تعهدآور، سهوا مهر و امضاء نشده باشند پیشنهاد دهنده باید آنها را مهر و امضاء نماید در  بعضی 

 آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود . 

نقص و قلم  عیببوده و هیچ نوع ابهام، خدشه،  شرطپیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و  -16

، مبهم و مشروطی نداشته باشد در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه یا ارائه پیشنهاد گخورد

 .  نمی گیرد، آن پیشنهاد مردود بوده و مورد بررسی قرار نداشتن تضمین کافیمناقصه و یا  شرایطبرخالف 

ناسی در صورت صالحدید کمیسیون مزایده برای حاضرین قرائت خواهد شد در غیر این صورت نرخ پایه و کارش -17

 شرکت هیچگونه الزامی در خصوص قرائت نرخ پایه نخواهد داشت  . 

در برگ  (ریال)رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد و حروف بر اساس وجه رایج جمهوری اسالمی ایران  -18

د که عدد و حروف آن با هم مطابقت داشته باش قیمتیبرنده مناقصه پیشنهاد تعیین ه شو د. برای پیشنهاد قیمت نوشت

 مورد قبول واقع گشته و پیشنهادی که عدد و حروف آن با هم مطابقت نداشته باشد مردود است . 

وی تسلیم آنها کتبا از سو  تغییرهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه  -19

 دستگاه مناقصه گزار اعالم و جزء اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد  . 

اسناد و تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت و تسلیم پیشنهادها برای تغییرمناقصه گزار حق  -20

و در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب  موردی پیش آید مراتب ابالغ می گردد چنینخود محفوظ می دارد و اگر 

آن را بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا  استردادمزبور تسلیم شده باشد پیشنها د دهنده حق دارد تقاضای 

مقادیر یا قیمتها باشد در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین  تغییراصالح در اسناد و مشخصات مستلزم 

ای اصالح و برفی به پیشنها د دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که فرصت کا ابت دریافت پیشنهادها را تا اعالم کتمهل

 تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند  . 
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ه باز پیشنهاد دهند(ب )، پاکتکمیسیون مناقصه و عدم تایید  متقاضی (الف )در صورت کامل نبودن محتویات پاکت -21

  نخواهد شد . 

قرار   بیو ارزشیا ی، اجرای فنیتوان   یزیابربرنده مناقصه، محتویات پاکت الف  مورد ا  تعیینبا توجه به مندرجات  -22

 را باز خواهد  کرد . (ب)میسیون مناقصه پاکت کتوسط  (الف)خواهد گرفت و پس از تایید محتویات پاکت 

دریافت قیمت پیشنهاد دهندگان حائز  (ب)تشده ضمن باز نمودن پاک تعیینو محل  تاریخکمیسیون مناقصه در  -23

 رایطشکه از نظر رعایت کلیه  یپیشنهادهای بینپیشنهادات و تهیه جداول مقایسه، از  یبپس از بررسی و ارزیا شرایط

مالی  و فنیپیشنهاد از نظر مناقصه مناسب و قابل قبول بوده و از لحاظ قیمت کل از اعتدال خارج نباشد مناسب ترین 

) نتیجه ارزیابی کمیسیون در همان روز و در صورت صالحدید کمیسیون مناقصه را انتخاب و نتیجه را اعالم می نماید . 

 و نیاز به ارزیابی بیشتر حداکثر تا یک هفته بعد اعالم خواهد شد . (

ه و سازنده گلخان شرکتعقد قرارداد با برنده مناقصه منوط به تائید کارفرما پس از بازدید ا ز امکانات و تاسیسات  -24

 فروشنده دانش و تکنولوژی تولید خواهد بود  . 

ی داجرای تعهدات بر اساس قیمت پیشنهاتضمین روز کاری پس از ابالغ کارفرما به او با ارائه  سهبرنده مناقصه باید تا  -25

وی در مناقصه بدون هیچگونه  شرکت تضمیناینصورت  غیرخود نسبت به انعقاد قرارداد پیمان مبادرت نماید. در 

  ندارد  . عتراضیاده حق هیچگونه مبربه نفع کارفرما ضبط می شود و نا یتشریفات قضای

عالم دوم بعنوان برنده مناقصه ا به انعقاد قرارداد نشود نفرضرشده حابینی  در صورتیکه برنده مناقصه در مهلت پیش -26

ارفرما او هم به نفع ک شرکت تضمینبه انعقا د قرارداد نشود  ضربا توجه به موارد یاد شده باال حا نیزمی شود و چنانچه او 

به  رحاضبا توجه به موارد یاد شده باال  نیزضبط می شود و نفر سوم به عنوان برنده مناقصه اعالم می شود و چنانچه او 

م و نفرات اول، دو تعیینبه نفع کارفرما ضبط می شود و پس از نیزدر مناقصه او  شرکت تضمیننشود  دنعقاد قرارداا

 .می شود  مسترددر مناقصه نفرات بعدی بالفاصله  شرکت تضمینسوم مناقصه 

   تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما می باشد  . سراسری  از شبکه نیو تدارک برق رسا تامین -27

ی کارگاهی، مسکن کارگاهی، غذا، ترمشاور، دف مهندسینپیمانکار متعهد است که برای کارکنان خود، کارفرما و  -28

 کار مهیا نماید .  حیندر  دفتریو لوازم  تجهیزات

بیمه  مورد نظر  شرکتیا همه قسمت های موضوع پیمان را در برابر عوامل قهری نزد  قسمتیپیمانکار موظف است  -29

 کارفرما  بیمه نماید . هزینه بیمه مذکور به عهده پیمانکار می باشد  . 

   .  شرکت می باشدنامه معامالت  آئینو نحوه پیش پرداخت بر اساس  میزان -30

ه بکننده در مناقصه الزاما باید سابقه و تجربه قبلی در زمینه اجرای کار داشته باشد. لذا ارائه رزومه کاری  شرکت -31

 الزامی است .  (الف )در پاکت  شرکت همراه اساسنامه

روستای -کاشان-متر قبل ازپلیس راه اردستان500-اردستانمحل تحویل کلیه لوازم ، محل اجرای طرح واقع در  -32

می باشد  و هزینه حمل تا پای کار و واحد چهارمیل اردستان شرکت کشاورزی ودامپروری فجر اصفهان  – چهارمیل

                                   قیل چه در زمان تخلیه و چه حین کار به عهده  پیمانکار ) برنده مناقصه ( است.                                                    هزینه جرت
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 حضور شخص متقاضی و یا نماینده تام األختیار وی )طبق معرفی نامه رسمی( در روز مناقصه ضروری است.  -33

 تهیه و تدارک کلیه ماشین آالت و ابزار کار مورد نیاز اجرای پروژه بر عهده متقاضی )برنده مناقصه( خواهد بود. -34

کلیه هزینه های نصب و راه اندازی ، حمل ، جرثقیل و هزینه اقامت، ایاب و ذهاب و تغذیه پرسنل در هنگام اجرای   -35

 پرژه برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

و قیمت  قانونی متعلقه به قرارداد اعم از بیمه، مالیات، عوارض و .... به عهده برنده مناقصه خواهد بودکلیه کسورات  -9

 . افزوده باشد تفکیک و شامل بهای خدمات و لوازم و همچنین مالیات بر ارزشپیشنهادی می بایست به 

 و کلیه کسوراتت مالیات و عوارض داخو تسلیم پیشنهاد و امضای مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل برقبول و پر 

 باشد.قانونی می

 هزینه نشر آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه خواهد بود. -36

ارائه پیشنهاد هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و شرکت فجر اصفهان در قبول و یا رد پیشنهاد مختار   -37

 است.

 مناقصه و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشد . ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط  -38

  شود ترتیب اثر داده نخواهد شد به پیشنهادات مبهم ، بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل -39

 هر گونه تغییر قیمت و نوسانات بازار در طول اجرای قرارداد ، تاثیری بر قیمت پیشنهادی نخواهد داشت . -40

 تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد  .  شرایطسایر   -41

 

 

 و امضاء مجاز  ینام و نام خانوادگ                          گزار                                   دستگاه مناقصه 

 تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده                     فجر اصفهان                          ودامپروری شرکت کشاورزی

  ختاری                                                                                                                         
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((1))پیوست شماره   

 در مناقصه  شرکتضمانتنامه 

 ............................   تعهدنامه بانکی شماره 

ی احداث گلخانه سازگاری و رشد نهال های نظر به اینکه  ....................................مایل است در مناقصه مربوط به عملیات اجرای

    ................. شرکتدر مقابل  ........................      نماید لذا این بانک از کشت بافتی شرکت کشاورزی فجر اصفهان شرکت

به این بانک اطالع  فجر اصفهانکشاورزی شرکت تعهد می نماید چنانچه   ............................. ...برای مبلغ  ........................ریال

از امضای پیمان مربوطه به تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات کننده  مورد قبول واقع شده و مشارالیه  شرکتدهد که پیشنهاد

به  جبدون اینکه احتیا  بیتقاضای کت ینریال مرقوم را به محض دریافت اول پیمان استنکاف نموده است مبلغ  ................

 داشته باشد بالدرنگ در وجه یاثبات استنکاف یا اقامه هیچگونه دلیل یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری اداری یا قضای

 .   بپردازد.......................شرکت

می باشد  . این تعهدنامه تا آخر ساعات  تبرمدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا اخر ساعت اداری روز ....................مع

که درخواست شود قابل  مدتیبرای  اصفهان رکت کشاورزی فجرشبوده و بنا به درخواست  براداری روز.............................معت

یا نخواهد مدت این تعهدنامه را تمدید کند و یا (*) ......................موجبات تمدید  نتواندتمدید خواهد بود و در صورتیکه بانک 

ینکه احتیاج به مطالبه مجدد باشد را فراهم نسازد و بانک را موفق با تمدید ننماید در اینصورت بانک متعهد است بدون ا

 پرداخت کند  . فجر اصفهان کشاورزی  شرکتمبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد 

 :   تاریخ

 بانک  : 

 یا پیمانکار  :  یدستگاه اجرای

  

 

 

 

 

 

 

  

 


