
    

 1400سال  (خودروسبك)تامين موتوري نقليه  مناقصهشرايط عمومی واختصاصی شركت در 

با استناد مصوبه شماره    یرساند شهردار  ی اطالع مه  ب  له ی نوسیبد شهر    ی محترم اسالم  ی شورا  1400/ 04/10مورخ      818رفسنجان در نظر دارد 

به برگزار نیاز  درو(  نقلیه موتوری سبک ) تامین خو  یعموم   مناقصه  ینسبت  جهت سرویس دهی، ماموریت های درون و برون شهری مورد 

 . دیاقدام نما

 ی بانک مل  3100003366005  یبه حساب جار  الیر  000/1/ 000مبلغ    زیدر قبال وار  مناقصهشرکت در    طیجهت اطالع از شرا  یستیبا  انی متقاض

  www.rafsanjan.ir  یبه نشان  ای  یتخت  ابانخی   –به آدرس رفسنجان    یمرکز  یامور قراردادها واقع در شهردار   دفتر  به  ،یشعبه شهردار  رانیا

 .دیی نما لیمذکور را در پاکت الف تحو ش ی( ف یشهردار تیسا قیاسناد از طر  افتی)در یحضور  ری غ دیخر  صورت. در ندیمراجعه نما

 دارای محتویات ذیل باشد:  یستیشنهاد کامل باشرکت کنندگان باید پیشنهادات خود را در پاکتهای الك و مهر شده تسلیم نمایند و هر پی  -1

متقاضیان می توانند  وجه نقد را به    نباشد وکمتر    کلپنج درصد مبلغ پیشنهادی    که از یا ضمانت نامه بانکی   حاوی رسید نقدی  پاكت الف:

ل پیشنهاد دهنده در آن قید  بنام سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان که مشخصات کام  3100003594008حساب جاری  

 شده باشد واریز نمایند.

  مناقصه به عنوان ضمانت شرکت در    رهی سفته و غ  ،ی حقوق  ،یچک، شخص  رانیا  ،ین یتضم  ، یبانک  ی هر گونه چک اعم از چکها  ه ی: ارا1تبصره  

 گردد. یواصله مردود م شنهادی پ ه،ی باشد و در صورت ارا یمجاز نم

ماه اعتبار داشته    2ل  حداق  دیبا  مناقصهپاکات    یی ماه بوده و از زمان بازگشا  2  د یبا  مناقصهشرکت در    یمه بانک: مدت اعتبار ضمانت نا 2  تبصره

 باشد.

یا تصو  لی : تکمپاكت ب   ت ی صالح   دیهیآن، تائ  راتیی مصدق اساسنامه، آخرین آگهی تغ  ریو مهر و امضاء فرم مشخصات شرکت، اصل و 

،که باید  مناقصهمرتبط با    یمعتبر و رزومه کار  یمانکاری پ  تی صالح   صیتشخ  نامهیمصدق گواه   ریارائه تصواز اداره کار و امور اجتماعی،    یمن یا

 و امضاء دارندگان حق امضاء مجاز باشند.  مناقصهتمام صفحات و ضمائم مربوطه ممهور به مهر شرکت کننده در 

  نصورتیا  ر ی باشد. در غ  ی مانکاری پ  ت ی صالح   نامهی ندرج در گواه مجاز به شرح م   ی کار  تی ظرف   ی دارا  دیبا  مناقصه : شرکت کننده در  1تبصره  

 خصوص مسموع نخواهد بود.  ن ی در ا یمردود و هر گونه ادعا و اعتراض مناقصهدر 

خود را به انضمام سایر   یبوده و رزومه کار  مناقصهمرتبط با موضوع    یسال سابقه انجام کارها  1حداقل    دیبا  مناقصه: شرکت کننده در  2  تبصره

 . دیخانه نما  ری دب لیدارك و سوابق مورد نیاز داخل پاکت ب تحوم

به انضمام فرم  مربوطه    نوشته شده به همراه سایر مدارك    حروف   محتوی برگ پیشنهاد که مبلغ پیشنهادی به طور خوانا و واضح و با  پاكت ج:

 که به امضاء رسیده باشد.  مناقصهشرایط شرکت در 

  ایمعتبر باشد و عدم ذکر مدت اعتبار و    شنهاداتی پ  میتسل  یشده برا  نیی تع  خیماه از تار   2مدت    یبرا  ثیاز هر ح  دیبا  دهی رس  شنهادی : پ1تبصره  

شده   ن ییگزار مدت اعتبار همان مدت اعتبار تع   مناقصهنخواهد بود و از نظر    مناقصهمدت اعتبار کمتر از مدت فوق الذکر رافع تعهدات برنده  

 خواهد بود. دیگذار قابل تمد مناقصه توسط  گری د کباری یمدت برا ن ی ا نکهی به ا باشد. مضافاً یمبند   ن یدر ا

است    ی که در برگ پیشنهاد قیمت آمده است، ارائه نماید. بدیه  ی پیشنهادات خود را به صورت   ی ست یبا  مناقصهشرکت در    انی : متقاض2  تبصره 

و شروط پیشنهاد  یهرگونه شرط  قیمت  نم  یدر  و  یمجاز  و در صورت  مباشد  اعالم  مردود  واصله  پیشنهاد  و   یجود،  ادعا  و هر گونه  گردد 

 خصوص مسموع نخواهد بود.  ن یگر در ا مناقصهاز جانب  یاعتراض



 

شرکت در    یو متقاض  یپاکات خوددار  گرید  یی از مدارك فوق الذکر از بازگشا  کی: الزم به ذکر است در صورت عدم ارائه هر  3  تبصره

 گردد.  یمردود اعالم م مناقصه 

  ک یدرون    دی است، با  دهیممهور گرد  مناقصهآنها چسبانده و به مهر و امضاء شرکت کننده در    ی : سه پاکت فوق الذکر که درب تمام4  تبصره 

پاکت باتحویل  مناسب    فقره  فوق  پاکت  است درب  بذکر  و الزم  کامل، آدرس    یستیداده شوند  آن، مشخصات  پشت  و  مهر  و  حتماً الك 

 .گردد دی ق  مناقصهعنوان  ن یو همچن مناقصهرکت کننده در ش  فن و شماره تل یقانون

اداری    مناقصه شرکت کنندگان در    -2 پایان وقت  تا  اکثر  را حد  پیشنهادات خود  و    دبیرخانهبه    25/10/1400مورخ  بایستی  شهرداری تسلیم 

 رسید دریافت نمایند.

 خواهد شد.میم گیری تصو  گشاییهیئت عالی معامالت شهرداری باز  توسط پیشنهادات رسیده   -3

گر باید مراتب انصراف خود را کتباً تا پایان وقت اداری    مناقصه،  مناقصه : در صورت تسلیم پاکات پیشنهادی و انصراف از شرکت در  1تبصره  

صمیم گیری  بازگشایی و ت  گذار اعالم نماید در غیر اینصورت پاکات پیشنهادی در جلسه هیأت عالی معامالت  مناقصهبه    25/10/1400  مورخ

 .شد و هرگونه ادعایی در این خصوص مسموع نخواهد بود خواهند

موکول گردد،    یگری به زمان د  یشهردار   می بنا به تصم  اینشود و    ل ی پاکات در موعد مقرر تشک  یی : چنانچه به هر علت جلسه بازگشا2  تبصره 

 خصوص نخواهد داشت.  نیدر ا یادعا و اعتراض چگونهیحق ه  یمتقاض

  مالك عمل قرار  رهی کند جهت ابالغ و غ  یذکر م  متی ق   شنهادی در برگ پ  مناقصهشرکت در    یکه متقاض  ی آدرس و شماره تلفن   ،یشهردار  -4

تلفن متقاض  ایدر آدرس و    یریی دهد و چنانچه تغ   یم با  جادیا  ی شماره  به شهردار  دیشود،  نما  ی مراتب را کتباً  صورت    ن یا  ر ی در غ   د،یاعالم 

 باشد. یم  مناقصهشرکت در   یبعهده متقاض یوارده به شهردار ی خصوص نداشته و جبران خسارتها  ن یدر ا ی ت یمسئول چگونهی ه   یشهردار

یا آنکه بعد از مهلت مقرر رسیده باشد  درصد مبلغ پیشنهادی کل و    5، سپرده کمتر از  به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده  -5

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.   شهرداری در -6

 می باشد.  مناقصهو تسلیم پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط مصرح در فرم شرکت در  مناقصهشرکت در  -7

ن و  و الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسی   یقانون اساس  141شرکت کننده با اطالع و وقوف کامل از مفاد اصل    -8

 اقرار و اعالم میدارد که مشمول قانون مذکور و  22/10/1337کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب 

باشد و در صورتیکه خالف    یانعقاد قرارداد از جانب مقامات صالح نم  تیحرفه خاص و ممنوع  ای  ارمنع اشتغال به ک  ، یاجتماع  ی ها  تی محروم 

ناش   ت ی قد نخواهد شد و مسئول قرارداد منع   شود، امر محرز    ن یا نفع    مناقصه از آن بعهده وی خواهد بود و سپرده شرکت در    یعواقب  به  وی 

 .شهرداری ضبط خواهد شد و هر گونه ادعایی و اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود

از    مناقصهری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده  تا انعقاد قرارداد با برنده نزد شهردا  مناقصهسپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در      -9

روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و در صورت لزوم  قرارداد با نفر بعدی منعقد    7تاریخ ابالغ  حداکثر تا  

ارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری  روز پس از ابالغ حاضر به عقد قر  7خواهد گردید و چنانچه برندگان دوم و سوم  نیز ظرف مهلت  

 ضبط خواهد شد.

 



 

درصد   10و ابالغ به ایشان، برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ مذکور، معادل    مناقصه پس از تعیین برنده    -10

 است در   ی. بدیهدینما یشهردار   می معتبر تسل  ی بانک  ضمانت نامه ایو  یحسن انجام تعهدات، بصورت نقد  ن ی را بمنظور تضم یشنهادی کل مبلغ پ

،  مناقصهاسناد    ایحسن انجام تعهدات در موعد مقرر، امضاء نکردن قرارداد و یا نپذیرفتن هر یک از مفاد قرارداد و    ن ی تضم صورت عدم ارائه  

در    ن یتضم نفع شهردار  مناقصهشرکت  به  اعتراض  ی برنده  و  ادعا  و هر گونه  برنده    یضبط خواهد گردید  ا  مناقصهاز جانب  خصوص    ن یدر 

  ی )در صورت وجود( نیز دقیقاً موارد فوق لحاظ م  یصورت انصراف برنده اول در خصوص برندگان بعد  دراست    یهیمسموع نخواهد بود. بد

 گردد.

 بعهده پیمانکار می باشد. غیره  ، عوارض واعم از بیمه، مالیات کسورات قانونیپرداخت  -11

را  انعقاد قرارداد،مکلف است هنگام    قصهمنابرنده    -12 انجام  ب  معادل ده درصد مبلغ قرارداد  یا  ب  تعهداتمنظور تضمین حسن  صورت نقدی 

 ضمانتنامه بانکی تسلیم نماید.

این   بایستمی  و پیمانکار در پایان هر ماه پرداخت نماید  مرتباً  قرارداد فی مابین  را بر اساس  رانندگانپیمانکار مکلف است حقوق و مزایای -13

 .  دیرا برآورد نموده و در تهیه قیمت پیشنهادی خود لحاظ نما های قانونی  افزایش 

در1  تبصره عدم  دل  افتی:  کارفرما  از  حقوق    یبرا  ی لی مطالبات  پرداخت  در  دریافت    رانندگانتاخیر  به  توجه  بدون  پیمانکار  و  بود  نخواهد 

 هزینه ها را جهت انجام موضوع قرارداد داشته باشد.   هیماه حقوق و مزایای کارگران و کل 3قل مطالبات از کارفرما، باید توان مالی پرداخت حدا

 : کلیه پرداخت ها باید به تائید حوزه مربوطه برسد.2تیصره 

وظا  یمانکارانی پ  -14 انجام  در  تقصیر  یا  قصور  بعلت  سالها   فیکه  در  آنان    یمحوله  عملکرد  یا  و  فسخ شده  آنها  قرارداد  و گذشته  مطلوب 

در   است حق شرکت  نبوده  بخش  در    مناقصه  تجدیدرضایت  و در صورت شرکت  نداشته  پاکات خودداری    مناقصه   تجدیدرا  بازگشایی  از 

 خواهد شد.

م-15 عدم کارائ  تواندی کارفرما  پ  یدر صورت  نامطلوب  یا عملکرد  بصورت    مانکار،ی و  را  از محل    کطرفهیقرارداد  را  وارده  و خسارت  فسخ 

 . دیکه پیمانکار نزد او دارد وصول نما ییا هر نوع مطالبات و سپرده ا و ن یتضم

قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات که در تاریخ    عی مقر است که از جم  مانکاری پ

حال  هر  در  نماید.  رعایت  را  آنها  همه  که  گردد  می  متعهد  و  بوده  مطلع  کاماًل  است،  بوده  مجری  و  معمول  قرارداد  انعقاد  و  پیشنهاد  تسلیم 

 خصوص ندارد.   ن یدر ا یتی مسئول چگونهیباشد و کارفرما ه یات یاده شده بعهده پیمانکار معدم رعایت قوانین و مقرر  لیتمسئو

تبصره: در صورت بروز وقایع غیرقابل پیش بینی، تمدید مدت قرارداد به صورت یک ماه بعد از اتمام قرارداد بدون هیچگونه افزایش قیمت  

 ه به نرخ تورمی اعالمی با تائید هیات عالی معامالت قرارداد تمدید خواهد شد. ماهیانه خواهد بود. در صورت تمدید بیش از یک ماه باتوج 

حاضر را در نظر گرفته و بعداً از هیچ    طیدر تهیه و ارائه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای شرا  مانکاری پ  -16

 تعلق نخواهد گرفت.  یمت ی ق ش یو افزا  لیتعد چگونه ی قرارداد ه  ن ی به ا گریبابت حق درخواست اضافه پرداختی ندارد. به عبارت د

محل کار  تعیین  و  خودرو  و انتخاب نوع    انجام دهد  احسن وتحت نظرکارفرمارا به نحو  درطول مدت قرارداد، امور مربوطه    پیمانکار باید  -17

 از اختیارات کارفرما میباشد. رانندگان 

 

 



 

ایمنی  سالمنقلیه )خودرو سبک(  وسیله    دستگاه    77تامین   مناقصهموضوع    -18 بند  به  باال    به  93  با مدل    و دارای  جهت    35شرح مصرح در 

 حمل و نقل و سرویس دهی به کارکنان شهرداری بمنظور انجام خدمات اداری. 

 خواهد بود.شمسی به مدت یكسال    29/12/1401لغایت  01/01/1401مدت قرارداد:  -19

 دیگری ممنوع می باشد.  باشد و استفاده از سوخت گاز مایع یا هر نوع سوخت CNGبنزین یا  روها بایدتمامی خودسوخت  -20

بیمه نامه    ،کارت معاینه فنی معتبرتجهیزات کامل ایمنی و ظاهری،  دارای    وفاقد هر گونه نقص فنی بوده    باال و  به  93مدل  خودروها باید    -21

 باشند.  مجهز به آرم شرکت جهت سرویس دهی و با هزینه پیمانکار ب خودرو سیستم ردیا ،مسافربری بیمه  ،شخص ثالث 

خودرو برای در طول این مدت استفاده از  و  (  30/14( لغایت )صبح  30/6از ساعت )  پنج شنبهساعت کاری خودروها همه روزه از شنبه تا    -22

 افراد متفرقه ممنوع است. 

است  مناقصهبرنده    -23 کا  متعهد  نیاز  صورت  تمامی  در  در  اداری  ماموریتهای  جهت  عصرها  رفرما  و  تعطیل  ایام  حتی  روز  شبانه  ساعات 

 های مناسب در اختیار کارفرما قرار دهد. خودرو 

 . خودروی سبک دستگاه  77تعداد :  1تبصره 

ساعت تعیین شده به  روزکاری تعیین شده است و چنانچه از    30ساعت در صورت    240قل ساعت کار برای هر خودرو در ماه  : حدا2تبصره  

نیاز به استفاده از خدمات خودروها یا رانندگان باشد، پس از درخواست واحد مربوطه و تائید دستگاه نظارت مطابق    23شرح مندرج در بند  

 مقررات خدمات انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ساعت به استثناء تعداد محدودی از خودرو که بنا به    100ا سقف  اضافه کار برای هر یک از خودروها در هر ماه ت  : حداکثر ساعت  3تبصره  

  دستور کتبی کارفرما تعیین و به پیمانکار ابالغ خواهد شد.

از محدوده شهر  30ماموریت بیش ازدر صورتیکه    :4تبصره    ازا  باشد  کیلومترخارج  مبنای    .می گردد  ریال پرداخت    000/10کیلومتر  هر  ءبه 

 قصد کیلومتر اعالمی نهادهای رسمی می باشد. تعیین مبدا و ممسافت 

درصد نسبت به افزایش    25این بند ، شهرداری می تواند درقالب    3و  2درصورت نیاز به خودرو یا نیروی جدید مندرج در بندهای  :  5تبصره  

 . اقدام نماید

پیشینه کیفری، عدم ا رانندگان باید  تمامی    و  مناقصهبرنده  -24 ایرانی، فاقد سوء  شتهار به فساد اخالقی، عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان  تبعه 

دیگر فاقد شغل  آراسته    ،گردان،  دارای  و  ظاهری  و  فرم  لباس  به  وملبس  از خدمت وظیفه عمومی  معافیت  یا  پایان خدمت  گواهینامه  کارت 

 باشد. سال سابقه رانندگی باشند وبکارگیری باز نشستگان نیز ممنوع می  5حداقل رانندگی معتبر با 

احتما  -25 نوع خسارت  یا وقوع هر  و  از سوخت، تعمیرات  اعم  انجام کار  پرداخت کلیه هزینه ها  به خودروها در حین  پیمانکار  لی  بر عهده 

 و شرکت کننده باید این موضوع را در مبلغ پیشنهادی مد نظر قرار دهد. خواهد بود

 .رانندگان در طول مدت قرارداد اقدام نمایدزایا، بیمه، مالیات ونه حقوق و مپرداخت هر گ پیمانکار موظف است نسبت به -26

می بایست بر اساس قانون کار  اننده خودرو سبک  ر  نفر  77  پایان سال  عیدی، پاداش، بن کارگری، سنوات: پرداخت ، بیمه ، مالیات ،  1تبصره  

 . پرداخت شودمحاسبه و 

 نفر از رانندگان خودروهای سبک به شرح ذیل بن پرداخت نماید.  77لیه : پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد به ک2تبصره 

 هر سه ماه یکبار.  کیلو روغن  5کیلو برنج ایرانی و  10مقدار  -



 

 ریال پرداخت نماید. 000/3/ 000به مناسبت روز حمل ونقل مبلغ  -

  در صورت ضرورت   راننده اخراج یا بکارگیری  ه نمایند و  مشغول بکار می باشند استفادکه در حال حاضر     رانندگانیباید از    مناقصه   هبرند  -27

 و آئین نامه های مربوطه خواهد بود.رعایت قوانین و مقررات جاریه با و و تائید کارفرما  منوط به پیشنهاد پیمانکار 

  قراردادی اعم از  رابطه استخدامی، هیچگونه  نمایدکارکنان وی بوده و که بکارگیری میکلیه رانندگانی    اقرار و اعالم میدارد مناقصه برنده  -28

 ندارند.  کارفرما رسمی با غیر رسمی یا

)بیمهپیمانکار    -29 قانونی  کسورات  کسر  بر  عالوه  تواند  حداکثر  -می  رانندگان(  بیمه  حق  و  س   3مالیات  بعنوان  را  قرارداد   مبلغ  ود  درصد 

ما و  کسر  وضعیت  صورت  از  ماهیانه  صورت  به  ها  هزینه  سایر  و  تعداد  پیمانکار  و  خودرو  نوع  اساس  بر  رانندگان  و  خودروها  به  مبلغ  بقی 

   به آنان پرداخت نماید. مشروط به اینکه مبلغ پرداختی از قیمت پایه کمتر نباشد. 35رانندگان به شرح مندرج در بند  

هرگونه ادعا یا اعتراض یا جهل نسبت    یمانکار مکلف است این موضوع را بررسی و در مبلغ پیشنهادی خود پیش بینی و لحاظ نماید.پ  :1تبصره  

 به موضوع در آینده از سوی پیمانکار مسموع نخواهد بود. 

پیمانکار مکلف است آنالیز قیمت پیشنهادی خود را مبنی بر بیمه، مالیات و پرداخت هرساعت به خودرو و یا راننده و سود خود را    :2تبصره  

 غیر این صورت قیمت پیشنهادی مبهم و مردود خواهد بود.  مشخص و زمینه اسناد شرکت در مناقصه نماید. در

 : پرداخت حق بیمه رانندگان خودروهای سبک بصورت ماهیانه به عهده پیمانکار می باشد.3تبصره 

ا مطابق  تمام رانندگان به استفاده از بیمه سازمان تامین اجتماعی، پیمانکار مکلف است حق بیمه ر   یا  در صورت عدم تمایل هریک  :  4تبصره  

 ندگان به حساب آنان واریز نماید. نرخ اعالمی سازمان مذکور به همراه حقوق ران

  وارسال یک نسخه به دستگاه نظارت   مناقصه : پیمانکار مکلف به انعقاد قرارداد با کلیه رانندگان موضوع پیمان با توجه به مفاد شرایط 5تبصره  

 می باشد.

ابی، تصادف، بیماری راننده و یا هر گونه مواردی از این قبیل که مانع از ارائه خدمات پیمانکار  در صورت بروز هر گونه نقص فنی، خر  -30

با هزینه خود به  ،  دستگاه نظارت  و حراست شهرداری  مورد تائید  گردد، پیمانکار متعهد است بالفاصله راننده یا خودرو با شرایط اعالم شده  

چنانچه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد به هر نحو که    صورت جایگزین معرفی کند. در غیر اینصورت

درصد از محل مطالبات یا تضمین پیمانکار وصول    15صالح بداند نسبت به رفع معایب و یا تامین خودرو  اقدام و هزینه انجام شده را به اضافه  

 نماید. 

از سازمان حمل ونقل شهرداری اقدام نموده    روزپس از انعقاد قرارداد نسبت به اخذ مجوز  15مدت    انکار موظف است حداکثر ظرفپیم  -31

 مگر در صورت واجد شرایط نبودن راننده . به نحوی که کلیه رانندگان موفق به اخذ سهمیه بنزین حمل ونقل عمومی گردند.

 در محل شهرداری تاسیس ویک نفر نماینده را در آن مستقر نماید.  پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد با هزینه خود دفتری -32

بعداً در مورد آن استناد    -33 نمانده که  باقی  انجام داده و هیچ موردی  پیشنهاد مطالعات کافی را  نماید که هنگام تسلیم  تائید می  به  پیمانکار 

 جهل خود نماید.

 

 

 



 

 
 .   دم تكميل مبهم تلقی می شودو در صورت ع تكميل فيلدهاي زیر الزامی است -34

 نوع خودرو رديف 
قيمت پايه بر اساس هر ساعت استفاده  

 از خودرو يا راننده 
 مبلغ پيشنهادي 

1 
 ،دنا،تیبا 90سواری پژو،سمند،ال

 دستگاه (  66)
  ریال  200/ 000

  ریال  200/ 000 دستگاه (  9)  وانت مزدا و نیسان  2

  ریال  200/ 000 دستگاه (  2تراکتور ) 3

  دستگاه خودرو سبک بدون احتساب مالیات ارزش افزوده 77 مبلغ پیشنهادی بابت   جمع کل
 

گر ضمن مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در    مناقصهبدینوسیله ................................................................................... بعنوان  

اعالم میدارد کلیه مفاد مصرح در این فرم را تائید و قبول نموده و جزء الینفک    1400ه موتوری سبک)تامین خودرو( سال  نقلی   ی عموم  مناقصه 

 .گر در این خصوص مسموع نخواهد بود تجدید مناقصهقرارداد می باشد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب 

 

 شهرداري رفسنجان  -كارفرما                                                                             پيشنهاد دهنده                                      

 شهردار رفسنجان  - مجيد كهنوجی                           مهر و امضاء                                                                                   


