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 برگ شرایط اختصاصی مناقصه عمومی

   ASDفروند شناور دو خرید 

  :مقدمه-1

بـه عنـوان  10101050209 یمل و شناسـه 59972 ( به شـماره ثبـتعام )سهامی والفجرشرکت کشتیرانی 

نامه معامالت خود و  مناقصـه گزار که از این پس اختصاراً خریدار نامیده خواهد شد، در نظر دارد طبق آیین

را با مشخصات ذیل از طریـق مناقصـه عمـومی مورد نیاز خود   ASD فروند شناوردو شـرایط عمومی ذیل الذکر 

و کد ملی( به عنوان مناقصه گر که از ایـن  شرکتی)براساس نام از واجـدین شـرایط شـخص حقوقی و حقیق

  .پـس اختصـاراً فروشـنده نامیـده میشـود، خریـداري نماید

  :شناورمشخصات 

 براساس جدول شماره یک پیوست

 :شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه -2

گزارش مبناي  بر خواهد بود کهیکی از بنادر خلیج فارس در  خریداربنا به تشخیص  شناور: تحویل :1-2 

 .صورت خواهد گرفت فروشندهبا هزینه  وشرکت بازرسی )یکی از موسسات رده بندي( 

 ,موضوع مناقصه را طی یک مرحله شناور ( موظف است فروشندهمناقصه گر) – شناورزمانبندي تحویل : 2-2

 .امضاي قرارداد و هماهنگی با خریدار تحویل نماید و همزمان با

مناقصه گر)فروشنده( باید تضمین معتبر)ضمانت نامه بانکی با قید  -ضمانتنامه انجام تعهدات و تسویه آن:3-2

یا وجــه  "بدون قید و شرط و بدون نیاز به اثبات قصور و یا تقصیر و یا مراجعه به مراجع قضایی و اداري"عبارت 

 )شماره شباپاسارگاد شعبه سنایی  نزد بانک 373.8600.662266.1حساب شماره نقـد کـه بـه

560570037386000662266101IR)  کل مبلـغ قـرارداد (  10به میزان  واریزنموده والفجربنام شرکت کشتیرانی%

بـه نفع خریدار را که بدون قید وشرط و غیر قابل برگشت ، عند المطالبه و بدون نیاز به اقدام قضایی یا اداري 

 قابل 
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وصول باشـد ، قبـل از انعقاد قراردادتسلیم خریدار نماید. تضمین مذکور باید تا تاریخ تحویل قطعی موضوع 

مادام که مناقصه گر)فروشنده( در هرمورد از قرارداد  .معتبر باشد حسب مورد() شناورقـرارداد و دوره ضـمانت 

 .الذکر را وصول و دریافـت نماید،کلیه تعهدات خود را انجام ندهد ، ذینفع حق دارد تضمین فوق 

بند  موعد تعیین شده در موضوع قرارداد را در شناورخسارت تاخیر هرگاه مناقصه گر)فروشنده( نتواند :4-2

را به  شناور موضوع قراردادتحویـل نمایـد بایـد بـه ازاي هـرروز تـاخیر میزان دو درصد از قیمت  2مـاده 2

رداخـت نمایـد و چنانچـه پـس ازمـدت پـنج روز فروشنده تعهدات خود را عنوان خسارت تاخیر به خریدار پ

انجام نداده باشد دراین صورت خریدار می تواند قرارداد را یکجانبه فسخ و نسبت بـه اخـذ ضـررو زیـان از 

 .مطالبات و اموال فروشنده برداشت و درصورت عدم تکافو ازطریق مراجع ذي صالح اقدام نماید

دار می تواند درصورت وقوع هریک از موارد زیر قرارداد را یک جانبه فسخ نموده و نسبت بـه وصـول خری :5-2

  .مطالبـات خـود و ضبط تضامین انجام تعهدات اقدام نماید

 تاخیر در انجام تعهدات مطابق مواد مندرج در قرارداد از طرف فروشنده بیش از پنج روز- 1

 انحالل شرکت فروشندهورشکستگی ، مصادره اموال ، -2

 واگذاري قرارداد به صورت کامل یا جزئی بدون اطالع و تأیید کتبی خریدار به غیر-3

 نقض تمام و یا قسمتی از مفاد قرارداد توسط فروشنده-4

 .عدم توانایی مالی یا فنی فروشنده براي تحویل کار طبق برنامه خریدار -5

 .باشد 1337له در معامالت دولتی مصوب درسال فروشنده مشمول ممنوعیت قانون منع مداخ -6

 

فروشنده رسماً تعهد می نماید که مشمول ماده مذکور درقانون منع  :قانون منع مداخله در معامالت دولتی :6-2

نمی باشـد و متعهد و ملزم است که تا پایان اجراي قرارداد به  1337مداخله در معامالت دولتی مصوب دي ماه 

ص مذکور در قانون فوق الذکر را درموضـوع قـرارداد سـهیم و ذي نفع نکند و درصورتیکه محرز هیچ عنوان اشخا

شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا برخالف تعهدات فوق الـذکر عمـل نمایـد ، خریـدار حـق خواهد 

مطالبات فروشـنده و یـا ازهـر  داشت قرارداد را لغو و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال و

 .طریـق دیگـر وصول نماید. به هرحال این موضوع رافع تعهدات فروشنده نخواهد بود

فروشنده نمی تواند بدون موافقت کتبی خریدار تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به : عدم واگذاري به غیر:7-2

 .غیر واگذار نماید
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این قرارداد مشمول تعدیل قیمت ها نبوده و فروشنده روند افزایش قیمت ها ي احتمالی را با در نظر  :8-2

 .گـرفتن کلیـه هزینـه هـا در قیمت پیشنهادي منظور نموده است

 1در جدول شماره موضوع مناقصه را دقیقا مطابق با مشخصات مندرج  شناورفروشنده موظف می باشد  :9-2

 .عمل خواهد شد 2-4مایـد کـه در صـورت مغـایرت طبق بند تحویـل نپیوست 

 :تعهدات مناقصه گر)فروشنده( :10-2

 (خریدارمناقصه گزار)مناقصه گر)فروشنده( مساعدت الزم را در رابطه با اجراي موضوع قرارداد را با نماینده  -الف

 .خواهد داشت

نقایصی در موضـوع موضوع مناقصه؛  شناورفروشنده متعهد می گردد درصورتیکه پس از تحویل  -ب 

آن اقدام نماید به نحوي که رضایت خریدار را فراهم آورد .  رفعمشاهده گردد نسبت به  قرارداد)تعهـد فروشـنده(

تـوسط فـروشنـده مـرتفع نگردد، خریدار  یک ماهحداکثر ظرف مدت رفع نقایص بـدیهی اسـت درصـورتی کـه 

درصدهزینه  15اقـدام نموده و هزینه هاي انجام شده را با احتساب  نقایصرفع می تواند راسا نسبت بـه 

 .محـل مطالبـات / سـپرده هـاي فروشـنده و یـا ازهـر طریـق دیگري که صالح بداند جبران نماید باالسـري از

نموده تعهدات فروشنده زمانی به طـور کامل انجـام شده تلقی می گردد که با خــریـدار تسویه حساب  -ج 

 .باشد

 .ماه پس از ارائه فرم پیشنهاد قیمت ها، معتبر باشند سهپیشنهادها باید از هر حیث حداقل براي مدت :11-2

شرکت در مناقصه و اخذ مدارك شرکت در مناقصه توسط مناقصه گر به منزله قبول تمام شرایط و : 12-2

 .است والفجرسایر مقررات جاري شرکت کشتیرانی اختیارات و تکالیف مندرج در مناقصه و آیین نامه معامالت و 

/ ایــن شرکت/موسســه ..................................................................... بــه نماینــدگی صــاحبان امضــاي ب ایــنجان 

 .......................... و سمت ............................................. آقاي/خانمبا شماره ملی ......................... مجــاز آقاي/خــانم 

با شماره ملی .......................... با سمت ............................................ به استناد روزنامه رسمی  .................................

، با مطالعه و آگاهی کامل از کیفیت و خصوصیات و مشخصات موضوع مناقصه ،  ..................... . مورخشماره ............

اطـالع کامـل حاصـل نمـوده و بـا شـرایط و وضـعیت موجود، موافقت خود را با شرایط مندرج در اسناد مناقصه 

دارد و در کمال صحت عقل و اراده  -اعـالم مـیاعالم نموده و با امضاء آن تمایل خود را براي شرکت در مناقصه 
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 و اختیار حق هرگونه اعتراض را در خصوص تمامی مندرجات اسناد مناقصه حاضر، از خود سـلب و ساقط می

 .نماید

 

 

 

 

 برگ شرایط عمومی مناقصه عمومی

   ASDفروند شناور دو خرید 

  :مقدمه-1

عنـوان  10101050209ی مل و شناسـه 59972 ثبـت( به شـماره عام )سهامی والفجرشرکت کشتیرانی 

نامه معامالت خود و  مناقصـه گزار که از این پس اختصاراً خریدار نامیده خواهد شد، در نظر دارد طبق آیین

را با مشخصات ذیل از طریـق مناقصـه عمـومی مورد نیاز خود   ASD فروند شناوردو شـرایط عمومی ذیل الذکر 

و کد ملی( به عنوان مناقصه گر که از ایـن  شرکتاز واجـدین شـرایط شـخص حقوقی و حقیقی)براساس نام 

  .پـس اختصـاراً فروشـنده نامیـده میشـود، خریـداري نماید

  :شناورمشخصات 

 براساس جدول شماره یک پیوست

 :مناقصهشرایط عمومی شرکت در -2

متقاضیان شرکت در مناقصه عمومی ظرف مدت و روش تعیین شده منتشره در روزنامه کثیراالنتشار ، : 1-2

در  سایر مدارك الزم و اسناد مناقصه شـامل بـرگ شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ، فرم پیشنهاد قیمت

ج در این برگ شرایط، مدارك خواسته خصوص ارائه پیشـنهاد قیمـت را دریافـت و قبـل از پایـان مهلت مندر

 .خریدار تسلیم و رسید اخذ نمایند عامالتکمیسیون مشده مطابق شرایط مناقصه را به 

مناقصه گر)فروشنده( اقرار و اعتراف مینماید که هیچ ممنوعیت یا محدودیتی از حیث قوانین و مقررات از :2-2

نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتـی و کشـوري جمله قانون راجـع بـه منع مداخله وزراء و 
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جهـت انعقـاد قـرارداد فـروش موضوع مناقصه نداشته و چنانچه به هردلیل و در هرزمان خالف  1337مصـوب 

 آن ثابت یـا کشـف فسـادي شـود، عـالوه براینکـه خریـدار حـق دارد ضمن ضبط تضمین شرکت در مناقصه و

 

 

بالغ واریزي، قرارداد را بدون نیاز بـه مراجعـه بـه مراجـع قضـائی و قـانونی فسـخ نمایـد، همچنین کلیه م 

 .فروشنده موظف به جبران کلیه خسارات وغرامات وارده به خریدار میباشد

 .المعامله باشد مناقصه گر)فروشنده( نباید ممنوع: 3-2

مـی باشـد،    قانون تجـارت 129ابسته موضوع مفاد ماده در صورتی که مناقصه گر)فروشنده( از اشخاص و:4-2

 .بایسـتی موضـوع را در ذیـل بـرگ پیشنهاد قیمت مناقصه عمومی ذکر نماید

  :تاریخ گشایش پیشنهادها-3

روز کاري پس از پایان مهلت تسـلیم پیشـنهادها در محـل دفتـر  5 جلسه کمیسیون بازگشایی پاکت ها ظرف

مناقصـه گزار( تشکیل خواهد شد و نسبت به گشایش پاکت هاي مناقصه گران و اعالم نتیجه مرکـزي خریـدار )

 .نهایی مناقصه اقدام خواهد نمود

 .:مناقصه گزار)خریدار( میتواند تاریخ گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد 1تبصره 

موضوع مناقصه توسط مناقصه گزار)خریدار(یا  شناور:تائید نهایی پیشنهاد ها منوط به بررسی فنی  2تبصره 

  .نماینده وي خواهد بود

  :مدت انجام کار-4

براي مدت یک اعالم برنده مناقصه  موضوع مناقصه از تاریخ  فرایند انعقاد قرارداد؛تحویل شناوربینی انجام  پیش

  .ماه میباشد

 :تسلیم پیشنهادها-5

به صورت جداگانه و الك و  (الف و ب)بایست مدارك خود را به شرح ذیل داخل پاکتهاي  مناقصه گران می: 1-5

مهر شده و جمعاً در پاکت الك و مهر شده دیگري گذاشته و روي آنها نام و نشانی مناقصه گر)فروشنده( و 

 محتویات آن نیز به وضوح نوشته شده باشد. 
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 این ماده متوجه مناقصه گر میباشدبدیهی است مسئولیت عدم انجام موارد مطروحه در 

مناقصه گزار به پیشنهادهاي مبهم یا مشروط یا بدون تضمین شرکت در مناقصه یا پیشنهادهایی که بعـد از :2-5

 .انقضـاء مـدت مقـرر در برگ شرایط برسد و یا روش مناقصه رعایت نشده باشد؛ ترتیب اثر نخواهد داد

 

 

 مشخص میشود.(« الف»پاکت الف )یک پاکت که با حرف  *

  :قرار میگیرد« الف»مدارك و مستندات به شرح ذیل در پاکت  

 اساسنامه شرکت متقاضی )براي فروشنده شخص حقوقی( به همراه آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه(- 

 (آگهی تاسیس )براي فروشنده شخص حقوقی(-

غییـرات در شـرکت متقاضـی و اعـالم هاي تغییرات مندرج در روزنامه رسمی باالخص آخـرین ت آگهی (-

)بــراي فروشــنده و گواهی امضاء آنها بر اساس فرم پیوست اسـامی مـدیران و صـاحبان امضــاء مجــاز 

)بــراي فروشــنده و گواهی امضاء شــخص حقــوقی( و ارائــه فتــوکپی شناســنامه و کــارت ملــی 

 شــخص حقیقــی(، 

س مناقصه گر)فروشنده( شامل: استان، شهرستان، خیابان، کوچه، پالك، تلفن ثابت و همراه اعالم آخرین آدر (-

 و کد پستی ده رقمی براي شخص حقیقی و مطابق روزنامه رسمی براي شخص حقوقی ،

شدن به مهر فروشـنده و امضـاء آنهـا  پس از منقوش مناقصه واختصاصی عمومی برگ شرایط تمام صفحات (- 

 صـاحبان امضـاء مجاز،توسـط 

  (ارائه شماره اقتصادي مناقصه گر)فروشنده (- 

 سایر موارد مورد نیاز به تشخیص متقاضی یا اعالمی از سوي خریدار، (-

)در صورتی مناقصه گر مالک شناور نباشد اسناد مربوط به احراز رابطه  فروشنده( گواهی ثبت شناور به نام -

 تیارات تفویض شده از سوي مالک(مناقصه گر با مالک شناور و اخ

استخراج باشد؛ نباید  که به قیمت مربوط باشد که تمام یا بخشی از مبلغ پیشنهادي قابل توجه: هرگونه اطالعی

  .قرار گیرد «الف»در پاکت 
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  مشخص میشود.(« ب»پاکت ب )یک پاکت که با حرف  *

  .قرار میگیرد« ب»مناقصه در پاکت تضمین معتبر شرکت در مناقصه تهیه شده مطابق شرایط  (-

گر  شدن به مهر مناقصه فرم پیشنهاد قیمت پس از تکمیل آن بدون خط خوردگی و پس از منقوش (-

 .قرار میگیرد« ب»)فروشـنده( و امضـاء آنهـا توسـط صاحبان امضاء مجاز،در پاکت 

 

 .تسلیم کنند جداگانه پیشنهاد براي یک شناور و یا هر دو شناور  مـیتواننـدشرکت کنندگان در مناقصه، :3-5

  :تضمین شرکت در مناقصه-6

 مبلغ و نوع تضمین، : 1-6

  .%مبلغ پیشنهادي می باشد 2الف: مبلغ تضمین معادل 

بدون قید و شرط و بدون نیاز به "در مناقصه شامل: ضمانتنامه بانکی با قید عبارت  ب: انواع تضمین شرکت

حساب  یا وجــه نقـد کـه بـه "اثبات قصور و یا تقصیر و یا مراجعه به مراجع قضایی و اداري

 (560570037386000662266101IR )شماره شباپاسارگاد شعبه سنایی  نزد بانک 373.8600.662266.1شماره

 بصورت الك «ب»واریزنموده و می بایستی تضـمین شرکت در مناقصه را در پاکت  والفجربنام شرکت کشتیرانی 

( به مناقصه گزار)خریدار( تحویل الف مناقصـه )پاکـت به همراه سایراسـناد ومهر شده قرار داده و درمهلت مقرر

 .نماید

 

اطالعات ضمانتنامه له( و سایر  عنه( و نام فروشنده )مضمون )مضمون -خریدار-ضمناً نام شرکت متقاضی*

میبایستی به صورت کامل در ضمانتنامه شرکت در مناقصه نوشته شود. بدیهی اسـت در صـورت عـدم درج 

لـه در ضمانتنامه توسط بانک، ضمانتنامه صادره داراي اعتبار نمیباشد،  عنـه و مضـمون نـام کامـل مضـمون

 .مه توسط بانک بررسی و دقت الزم را معمول نمایدعنه میبایستی در هنگام صدور ضـمانتنا بنابراین مضمون

ماه باشد و درصورت اعالم خریدار، با هزینه فروشنده قابل سه اعتبارضمانتنامه مذکورمیبایست حداقل *

 .تمدید باشد

 



 

 گر( امضاءصاحبان امضاء مجاز و مهر فروشنده )مناقصه

 

تبصره: به غیر از تضامین اعالمی در این مـاده، هیچگونـه تضـمین دیگـري بـه عنـوان تضـمین شـرکت در 

 .عادي و تایید شده( و غیره مورد پذیرش و قبول مناقصه گزار)خریدار( نمیباشد)از قبیـل انـواع چـک مناقصـه 

 .پیشنهادهاي فاقد تضمین شرکت در مناقصه ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد:2-6

)فروشندگان(، به استثناي برنده مناقصه و مناقصه  تضامین شرکت در مناقصه مناقصه گران:3-6

روز کاري پـس از درخواسـت  دهگرانی)فروشندگانی( که پیشـنهاد آنهـا در مرتبه دوم و سوم قرار میگیرد، ظرف 

 .کتبـی و حسـب مـورد اعـالم شـماره حسـاب یـا معرفـی نماینده مسترد خواهد گردید

 

ناقصه و مناقصه گرانی که پیشنهاد آنها در مرتبه دوم و سوم قرار دارد، در تضمین شرکت در مناقصه برنده م:4-6

 .زمان مبادله قـرارداد به ایشان مسترد میشود

  :تضمین شرکت در مناقصه ، در یکی از حالت هاي زیر ضبط میشود:5-6

 .هرگاه مناقصه گر پیشنهاد خود را پس بگیرد:1-5-6

 :رت وقوع حداقل یکی از موارد ذیلدر مورد برنده مناقصه ، در صو:2-5-6

قرارداد خرید موضوع مناقصه تنظیمی به تشخیص خریدار را در مهلت تعیین شده در نامه ابالغ برنده  الف( 

 .مناقصه امضاء نکند

  .ب(تضامین الزم را ارائه ندهد

امضاي قرارداد در  الذکر )امتناع از تبصره: تضامین نفر دوم و سوم هم در صورت شمول بندهاي الف و ب قبل

  .صورت حذف نفـر اول( ضبط میشود

 :مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه-7

ماه، معتبر باشند.  سهپیشنهادها باید از هر حیث از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها براي مدت :7-1 

 .پیشنهادهایی که براي مدت کمتـري اعتبار داشته باشند از سوي مناقصه گزار)خریدار( رد خواهد شد

 .مناقصه گزار ممکن است از پیشنهاد دهندگان تمدید مدت اعتبار پیشنهادها را کتباً درخواست کند:7-2

هرگاه مناقصه گري تمدید مدت اعتبار پیشنهاد را قبول کند باید ضمانتنامه شرکت در مناقصه خود را نیز : 7-3

 .به تناسب تجدید نماید



 

 گر( امضاءصاحبان امضاء مجاز و مهر فروشنده )مناقصه

 

قیمت از سوي فروشنده به منزله قبول مدت مذکور در بند یک این عدم درج مدت اعتبار در برگ پیشنهاد : 7-4

 .ماده تلقی میشود

 :شکل و امضاي پیشنهاد قیمت مناقصه-8

پیشنهاد قیمت مناقصه ، باید به ترتیب تعیین شده در این برگ شرایط، تهیه، تکمیل و مهر و امضاء شود و :1-8

 .است، در لفاف مناسب و الك و مهر شده قرار داده شودبا اسناد دیگـري کـه در این برگ شرایط بیان شده 

 

برگ پیشنهاد قیمت مناقصه باید متضمن اطالعات کامل در مورد مناقصه گر)فروشـنده( و نـام کسـانی  :2-8

کـه اختیـار امضـاي اسـناد تعهدآور و قرارداد را دارند، باشد و باید به وسیله صاحبان امضاي مجاز مناقصه 

 .(، امضاء شودگر)فروشنده

فرد/ افراد صاحب امضـاء مجـاز  خوردگی یا تغییر در عبارتها یا ارقام، باید با امضاي شدگی، قلم هرگونه پاك:3-8

 .فروشنده(، مجدداً مورد تائید قرار گیرد)و مهـرمناقصـه گـر 

عنوان تاریخ ارائه پیشنهاد بایستی داراي تاریخ باشد در غیر اینصورت تاریخ تحویل اسناد مناقصه به :4-8

  د.پیشنهاد لحاظ خواهد ش

مذکور بایستی بـه صـورت مجـزا درج گـردد و  شناور موضوع مناقصهدر صورت مطالبه ارزش افزوده بابت :5-8

 .گـواهی ارزش افـزوده مناقصـه گـر بایستی ضمیمه اسناد گردد

  :مهلت و نحوه ارسال مدارك-9

اسناد مناقصه را با شرایط ذکر شده ...............مورخ  ................روز  15:00ت مناقصه گران میبایست حداکثر تا ساع

باالتر از میدان شعاع  پالك –خیابان قائم مقام فراهانی  –مناقصه گزار)خریدار( واقع در تهران دفتر مرکزيبه 
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  :تاحق قبول یا رد پیشنهاد-10 

را قبول یا رد کرده و  تنامه معامالت خود هر یک از پیشنهادا مناقصه گزار)خریدار(، حق دارد در چارچوب آیین

را در هر زمان رد کند و از این بابت مناقصه گزار)خریدار( به ات یا فرآیند مناقصه را لغو نماید و تمام پیشنهاد

یط اسناد مناقصه ، هیچ مسئولیت و تعهد دیگري در استثناي استرداد تضامین شرکت در مناقصه مطابق با شرا



 

 گر( امضاءصاحبان امضاء مجاز و مهر فروشنده )مناقصه

 

برابر مناقصه گران)فروشندگان( نخواهد داشت و مناقصه گران با امضاي این برگ شرایط حق هرگونه اعتراض و 

 .ادعاي حق را از خود سلب و ساقط نمودند

 :فساد و تبانی، مصالحه به زیان خریدار-11

ود که مناقصه گرانی )فروشندگانی( به زیان خریدار مصالحه یا تبانی هرگاه در جریان مناقصه، اطالع حاصل ش

 انـد و ایـن امـر بـه تشخیص خریدار احراز گردد، مناقصه لغو خواهد شد و خریدارگزارش امـر را بـا درج  کـرده

 

ه مراجع ذیصالح اند براي اقدام قانونی ب نـام پیشـنهاد دهنـدگانی کـه در فسـاد، تبـانی یـا مصالحه نقش داشته

 .ارسال خواهد داشت

 بررسی موضوع و اسناد مناقصه-12

( اسناد مناقصه فروشنده)رشرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گ: 1-12

را  این بـرگ شـرایط را بصورت کامل دریافت و به دقت مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها 1-2موضوع بند 

تا حدي که یک مناقصه گر)فروشنده( براي تصـمیم گیـري نیاز دارد، تحصیل کرده و ابهام یا اشتباهی به نظر او 

 .در اسناد مناقصه وجود ندارد

( در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ، ابهام یا سوالی داشته باشند، فروشنده)ردر صورتی که مناقصه گ:2-12

را مطلع ساخته و تقاضاي دریافت توضیح کتبی نمایند. همچنین  (خریـدارمناقصه گزار) میتوانند به صورت کتبی

اگر به نظر فروشنده قسمتی از مفاد اسـناد مناقصـه اشـتباه یـا اشـکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره 

اد، در مهلت مقـرر در برگ داشته باشد، مناقصه گر)فروشنده( باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنه

 .منعکس کند و در صورت اقتضا، پیشنهاد اصالحی خود را ارائه نماید  (خریـدارمناقصه گزار)شرایط مناقصه به 

 :امضاي قرارداد-13

از تاریخ ابالغ نتیجه سه روز کاري مناقصه گر)فروشنده( متعهد میشود که در صورت برنده شدن ظرف  :1-13

مراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد و تسلیم  بـه اسـتثناي ایـام تعطیل( به نشانی خریدارمناقصـه )سـه روز 

تضمین انجام تعهدات معامله اقدام نماید. در صورت امتناع از هریـک از موارد فوق، تضمین وي به نفع خریدار 

د نفـر اول بـا ایشان برخورد ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد و در صورت امتناع نفـر دوم هماننـ



 

 گر( امضاءصاحبان امضاء مجاز و مهر فروشنده )مناقصه

 

خواهد شد و قرارداد با برنده سوم منعقد خواهد شد. در صورت امتناع نفر سوم نیز همانند نفراول با ایشان رفتار 

 .میشود

 .قراردادي که بین طرفین منعقد خواهد شد، پس از ابالغ مالك عمل طرفین خواهد بود:2-13

 :هزینه-14

و انجام سایر  ؛کارشناسی موضوع مناقصهبرگزاري مناقصه ، تهیه و تسلیم پیشنهاد هزینه انتشار آگهی مناقصه ،

 و از مطالبات فروشنده کسر می گردد.امور به عهده برنده نهایی مناقصه میباشد 

 

 

 ارزیابی-15

 :پذیرد در ارزیابی پیشنهادهاي دریافتی، بررسی اسناد بر طبق روند زیر صورت می:1-15

 ...(اساسنامه والف )الف( بررسی پاکت  

 (پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مناقصهب( بررسی محتویات پاکت ب ) 

تبصره: ابتدا پاکت الف باز خواهد شد؛ هرگاه محتوي این پاکت شامل مدارك خواسته شده نباشد؛ پیشنهاد 

  .واهد آمدعمل نخ دیگراقدامی به پاکت نسبت به بازگشایی و شـرکت کننـده در مناقصـه مردود تلقی

در صورت پذیرش پیشنهادهاي مناقصه گران )فروشندگان( و عدم لغو یا تجدید مناقصه از سوي : 2-15

گري)فروشنده اي ( که اسناد مناقصه ارسالی کامل و  کمیسـیون معـامالت، خریـدار قرارداد را به مناقصه

واجد شرایط براي انعقاد قرارداد تشخیص پیشنهاد وي داراي پایین ترین قیمت متناسب بوده و عـالوه بـر آن، 

 .داده باشد، واگذار خواهد کرد

  . شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ، به منزله قبول کلیه شرایط اعالمی خریدار میباشد :3-15

 

..................................................................... بــــه نماینــــدگی صــــاحبان  /اینجانبایــــن شرکت/موسســــه

با شماره ملی .......................... و سمت  .....................................امضــــاي مجــــاز آقاي/خــــانم 

با شماره ملی .......................... با سمت  ..................................... ........ آقاي/خانم.....................................



 

 گر( امضاءصاحبان امضاء مجاز و مهر فروشنده )مناقصه

 

، با مطالعه و آگاهی  ...................... ............................................ به استناد روزنامه رسمی شماره ............. مورخ

خصوصیات و مشخصات موضوع مناقصه ، اطـالع کامـل حاصـل نمـوده و بـا شـرایط و کامل از کیفیت و 

وضـعیت موجود، موافقت خود را با شرایط مندرج در اسناد مناقصه اعالم نموده و با امضاءآن تمایل خود را براي 

اض را در خصوص شرکت در مناقصـه اعـالم مـی دارد و در کمال صحت عقل و اراده و اختیار حق هرگونه اعتر

 .نماید تمامی مندرجات اسناد مناقصه حاضر، از خود سـلب و ساقط می

 

 

 

  

 

 ASDمشخصات شناور -1جدول شماره 

 

The requirements for ASD are as below; 
Main particulars:  

- Year of Built: From 2020 Later On 

- LOA: From 30 to 35 m 

- Max Summer Draught: 5 m 

- Minimum Speed: 11kt 

Tank Capacities: 
- Fuel Oil: Minimum 200 Tones 

- Fresh Water: Minimum 40 Tones 

- Foam Tanks: Minimum 10 m3 

- Dispersant tank: Minimum 5 m3 

Machinery Particulars: 
- Main engines: Minimum 2x2750(5500) HP up to 2x3250 (6500) HP 

- Propulsion: Twin Screw ASD Type 

- Generators: Vessel should be equipped with at least two gens. Sets each capable of taking the 

ship’s full electrical load independently and can be used in parallel. 

Performance: 
- Fire Fighting Capability: vessel should be equipped with at least one independent firefighting 

pump with its own engine ‘’capacity 2800m3/hr or two separate pump each is 1400ms/hr 

capable of running independently even if vessel is in black out. 

- Two number /3m anti-pollution boom spray should be fixed on both side of vessel in order to 

disseminate dispersive liquid on oil spill. 



 

 گر( امضاءصاحبان امضاء مجاز و مهر فروشنده )مناقصه

 

Deck Machinery:  
- Bollard pull ahead: Minimum 75 t 

- Bollard pull astern: Minimum 70 t 

- Forward winch: capacity 110 meters of PP rope 120mm diameter or steel wire rope 52mm 

diameter and 120m length. 

- Forward winch brake: Minimum 150 Tons 

- Spare forward towing rope: 220m PP rope 100mm diameter 

- Aft towing winch: capacity 800m 52 mm diameter steel wire rope 

- Spare towing rope aft: 600m 48mm diameter steel wire rope 

- Aft winch brake: Minimum 150T 

- Towing Hook: Minimum 70T 

- Aft towing winch line pull: Minimum 20T 1ST Layer 

- Tugger winch: Minimum 3T with 60m wire rope 

 

 

 

- Marine deck crane: Minimum 1T @ Radius 3 m 

Vessel consumption must be stated in the following cases: 
- When operating 24hrs without towing 

- When operating 24hrs while towing 

- When standby 

 
*Bow: vessel should have pusher bow design 
*Fenders: pusher bow fender + all around D(tire) fenders 
 
The vessel should be equipped with the following equipments as minimum:  

- Vessel should have 360° panoramic view or two control consoles in which tug operator each 

capable of controlling and monitoring the towing operation. 

- 2x1200M3 / hrs fire monitor for water/foam 

- Approved SOPEP manual 
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 سید دریافت پاکات مناقصهر

 

                                  در تاریخ  والفجرنماینده شرکت کشتیرانی                                   نب                  اینجا

                                                     نماینده شرکت                     را از آقاي / خانم                                 پاکت سر بسته اسناد مناقصه 

 .دریافت نمودم

 

 

 تاریخ نام و امضاء و اثرانگشت  
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 مناقصه عمومی پیشنهاد قیمتبرگ 

   ASDفروند شناور دو خرید 

.......................................................... به نمایندگی صاحبان امضاي مجاز آقاي/خانم / اینجانب این شرکت/موسسه

آقاي/خانم  ....................................... با شماره ملی .......................... و سمت .......................................

با سمت ............................................ به استناد روزنامه  .......................... ..................................... با شماره ملی

 شناور دو فروندخرید در پاسخ به مناقصه برگزار شده در خصوص رسمی شماره ............. مورخ ...................... ، 

ASDنقشه، طرح، )شامل  بعد از مطالعه دقیق شرایط عمومی مناقصه و همچنین شرایط خصوصی منضم به آن ؛

کافی از  اطالع اد مندرج در آنها و با علم وو با قبولی و رعایت کامل شرایط و مف (کروکی، نمونه قرارداد و غیره

م می نماید و متعهد می الکلیه جوانب امر، مبلغ پیشنهادي خود را براي انجام موضوع مناقصه بشرح ذیل اع

 ، نسبت به انعقاد قرارداد و ارائه تضمیناتکشتیرانی والفجر رکتشگردد در صورت پذیرش این پیشنهاد توسط 

برنده شدن اقدام نماید. این  ابالغروز از تاریخ  7در ظرف مدت  (حسن اجراي تعهدات و حسن انجام کارالزم)

روز از تاریخ اتمام مهلت تسلیم پیشنهاد ها که در شرایط عمومی مناقصه ذکر گردیده  90پیشنهاد تا مدت 

اي اعتبار می باشد. پیشنهاد قیمت با لحاظ کلیه محاسبات و هزینه هاي مترتبه بر موضوع مناقصه صورت دار

نتیجه مناقصه هیچگونه اعتراضی به آن نداشته و تقاضاي افزایش مبلغ پیشنهادي را چه در  اعالمگرفته و پس از 

  .ی نخواهد نمودزمان انعقاد قرارداد و چه در مرحله اجراء تا پایان آن به هر دلیل

 . مناقصه گر می تواند براي کلیه اقالم مذکور یا بخشی از آنها پیشنهاد قیمت ارائه نماید*



 

 گر( امضاءصاحبان امضاء مجاز و مهر فروشنده )مناقصه

 

 

 
 ردیف

مبلغ به حروف بدون احتساب مالیات  موضوع مناقصه

 بر ارزش افزوده

مبلغ به عدد بدون 

احتساب مالیات بر ارزش 

 افزوده

با مشخصات   ASDشناور  1

 1جدول شماره 

  

 

 

 

 باسمه تعالی

 خود اظهاري

فروند شناور دو خرید بدینوسیله گواهی می شود کلیه اسناد و مدارك مناقصه شماره........................ موضوع 

ASD  شرکت کشتیرانی والفجر توسط صاحب/صاحبان امضاء مجاز این شرکت و مطابق آخرین تغییرات مدیریتی

امضاء و مهمور به مهر شرکت............................................ گردیده است و منتشره در روزنامه رسمی)تصویر پیوست(

شرکت کشتیرانی والفجر محق است در صورت عدم رعایت موضوع یاد شده باال به تشخیص خود اقدام نماید و 

 این شرکت حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب می نماید.

 

 نام و نام خانوادگی:                  نام و نام خانوادگی:                                خانوادگی:نام و نام 

 

 سمت طبق اساسنامه:                     سمت طبق اساسنامه:                    سمت طبق اساسنامه:

 

  

 محل نمونه امضاء صاحب

 امضاء مجاز

 محل نمونه امضاء صاحب

 مجاز امضاء

 محل نمونه امضاء صاحب

 امضاء مجاز



 

 گر( امضاءصاحبان امضاء مجاز و مهر فروشنده )مناقصه

 

 

 

 

  

 

 

 

 


