
  مناقصه شرايط

 ) Manual Oxy Cutter( دستي اكسيژن برش دستگاه تامين  :مناقصه موضوع -1 ماده
 مينز اند متالز اينجينيرينگ شركت) : خريدار(  گزار مناقصه دستگاه -2 ماده
 .باشد مي قرارداد ابالغ تاريخ از خورشيدي تقويمي ماه 1  حداكثر كاال تحويل مدت  :تحويل مدت -3 ماده
  :مناقصه اسناد -4 ماده

 : ميباشد زير بشرح مناقصه اسناد: 1-4
 )مناقصه اسناد 1 شماره پيوست(  فراخوان آگهي -الف
 )مناقصه اسناد 2 شماره پيوست(  مناقصه شرايط -ب
 )مناقصه اسناد 3 شماره پيوست(  آن هاي پيوست و قرارداد- ج
پيوست ( مناقصه ارزيابي نتايج اعالم تا اسناد فروش از پس پيشنهاددهنده با گزار مناقصه دستگاه مكاتبات(  ها الحاقيه -د

 )مناقصه اسناد 4 شماره
 ه 28493 ت /42956 - شماره تصويبنامه( دولتي معامالت براي تضمين آييننامه و دولت كاركنان مداخله منع قانون- ه

  )مناقصه اسناد 5 شماره پيوست( )1382  آبان 11مورخ
 
 .كنند تسليم پيشنهاد يك از بيش نميتوانند مناقصه در كنندگان شركت از يك هيچ :2-4
 .شوند داده قرار "ج" و "ب"،"الف" هاي پاكت در زير شرح به ميبايد مناقصه اسناد : 3-4
 : شوند قرارداده "الف" پاكت در بايد كه اسنادي و مدارك: 1-3-4
 

 . گردد تهيه 10 ماده طبق بايد كه مناقصه در شركت تضمين -الف
  
  : شوند قرارداده  "ب" پاكت در بايد كه اسنادي و مدارك :2-3-4

 اسناد 6 شماره پيوست( (Manual Oxy Cutter)دستگاه برش اكسيژن دستيData Sheet  و فني مشخصات -الف

 )مناقصه

 تعهدآور و مالي اسناد براي دهنده پيشنهاد مجاز امضاي دارندگان مورد در رسمي روزنامه آگهي تصوير و اساسنامه تصوير -ب
 .آن تغييرات آخرين و
 .ملي شناسه و افزوده ارزش گواهي اقتصادي، شماره مدارك تصوير- ج
  ها قيمت ريز جدول و قيمت پيشنهاد برگه باستثناي -4-1 بند در مندرج مناقصه اسناد -ه
 . زمجا امضاء دارندگان و عامل مدير ملي كارت و شناسنامه صفحات تمامي تصوير -و

 مربوطه پيشنهاد "ب" پاكت در قيمت ارائه درصورت و گيرد قرار "ب" پاكت در نبايستي قيمتي پيشنهاد هيچگونه: 1تبصره
  . شد خواهد تلقي مردود

 
 :باشد زير شرح به  )قيمت پيشنهاد برگه(  دهنده پيشنهاد مالي پيشنهاد حاوي بايد "ج"اكت: پ 3-3-4

 .قيمت پيشنهادي ميبايست به صورت ريالي اعالم گردد 
  .قيمت پيشنهادي ميبايست مقطوع و فاقد هرگونه تعديل باشد 
 قيمت پيشنهاد برگه در بايستي خورشيدي تقويميماه  1 مدت براي مناقصه موضوع انجام براي پيشنهاد كل مبلغ 

 .شود قرارداده "ج" پاكت در دهنده پيشنهاد مجاز امضاء و مهر از پس و درج حروف و عدد به
  



  مناقصه پاكتهاي تحويل نحوه :4-3-4
 

 الك و شده نوشته مناقصه شماره و دهنده پيشنهاد آدرس و اسم بايد " ج "و "ب" ،"الف" پاكت سه از يك هر روي 
 .گردد مهر و

 
 ارائه آنجائيكه از باشد نشده امضاء و مهر سهواً تعهدآور غير اوراق از بعضي معامالت كميسيون تشخيص با چنانچه :تبصره

 الوصف مع  .ميشود تلقي شده پذيرفته تعهدات تمامي بنابراين ميباشد، مناقصه در مندرج شرايط كليه قبول منزله به پيشنهاد
  . كند تعيين امضاء تكميل جهت مهلتي كه دارد را اختيار اين معامالت كميسيون

 
 :پيشنهادها ارسال -5 ماده

 بصورت..................... مورخ ....... روز .... ساعت تا حداكثر را خود پيشنهاد محتوي هاي پاكت بايستي دهندگان پيشنهاد: 1-5
  .نمايند دريافت رسيد و تسليم .............................................. نشاني به پيشتاز پست يا دستي
 است الزم گردند منصرف مناقصه در شركت از اسناد دريافت از پس چنانچه مناقصه اسناد گران مناقصه از يك هر: تبصره
 در فوق مراتب اجراي در قصور نمايند. اعالم گزار مناقصه به كتباً را مراتب ........... مورخ ........ روز صبح 10 ساعت تا حداكثر

  .گذاشت خواهد تاثير بعدي هاي مناقصه در گران مناقصه صالحيت تشخيص
 

  پيشنهادها گشايش -6 ماده
 
 .نمود خواهد اقدام پيشنهادي پاكتهاي گشايش به نسبت رسيده پيشنهاد يك تعداد حداقل با خريدار :1-6
 مختار دليل ذكر بدون خود صالح و صرفه اساس بر پيشنهادات از يك هر تقسيم و قبول يا رد در گزار مناقصه دستگاه :2-6

 .باشد مي
  :بود خواهد زير صورت به پاكات گشايش ترتيب

 
       بند مطابق چنانچه و ميگيرد قرار بررسي مورد پاكت اين محتواي و شد خواهد باز  "ب" ابتدا پاكت -الف

  خواهد شد. تلقي مردود پيشنهاد نباشد، 2-3-4
فني، از مناقصه گران درخواست ارسال  در صورت تاييد و پس از بررسي فني مدارك ارسالي و انجام مكاتبات فني

 خواهد شد. "ج"و  "الف"پاكت 
 
 پيشنهاد نباشد، الذكر فوق 4-3-1 بند در شده تعيين ترتيب به پاكت اين محتواي هرگاه .شد خواهد باز  "الف" پاكت -ب 

 .شد خواهد مسترد پيشنهاددهنده به"	ج"  پاكت و شده تلقي مردود
 براي مقايسه معيار است شده منظور قيمت پيشنهاد برگه در كه حروف به كل قيمت  "ج" هاي پاكت گشايش از پس -ج

 از پس وي پيشنهادي قيمت و است نموده پيشنهاد را قيمت پايينترين كه اي دهنده پيشنهاد و بود خواهد برنده انتخاب
 اساس بر دوم برنده و شد خواهد تعيين مناقصه اول برنده عنوان به شود داده تشخيص عادالنه و مناسب فني و مالي ارزيابي
  . گرديد خواهد تعيين مناقصات برگزاري قانون

 
از طريق ايميل نيز وجود  "ب"اه مناقصه گزار، امكان ارسال مدارك پاكت گبا توجه به تشخيص دست :1 تبصره

 خواهد داشت.
 شركت تضمين مبلغ از كمتر مناقصه اول برنده با وي قيمت اختالف كه است اي دهنده پيشنهاد مناقصه دوم برنده :2 تبصره

 .باشد مناقصه در



 درمناقصه شركت تضمين گزار مناقصه نشود،  )دوم يا اول(  مناقصه برنده بعنوان اي دهنده پيشنهاد صورتيكه در: 3 تبصره
 . نمود خواهد مسترد را وي

 تامين قابل قيمت، مناسبترين ي دهنده پيشنهاد توسط مناقصه موضوع درخواست مورد كاالهاي تمامي چنانچه: 4 تبصره
 رعايت با گزارميتواند مناقصه باشد، صرفه به مقرون متعدد فروشندگان از مناقصه موضوع نياز مورد اقالم خريد يا و نباشد
  . نمايد تامين مناقصه برنده قيمت با متعدد فروشندگان از را مناقصه موضوع كاالهاي شركت صالح و صرفه

 
  :پيشنهاد تهيه طرز -7 ماده

 
 مهر تنظيم، تكميل، آن در شرط دادن قرار يا و حذف تغيير، بدون را مناقصه مدارك و اسناد تمام بايد دهنده پيشنهاد: 1-7
  .نمايد تسليم گزار مناقصه دستگاه به و نموده امضاء و
 ارائه آنجائيكه از باشند، نشده امضاء و مهر سهواً تعهدآور، غير اوراق از بعضي معامالت، كميسيون تشخيص با چنانچه :2-7

 الوصف مع. ميشود تلقي شده پذيرفته تعهدات تمامي بنابراين ميباشد مناقصه در مندرج شرايط كليه قبول منزله به پيشنهاد
 .نمايد تعيين امضاء فاقد اسناد تكميل جهت مهلتي كه دارد را اختيار اين معامالت كميسيون

 خوردگي قلم و نقص عيب، خدشه، ابهام، نوع هيچ و بوده شرط و قيد بدون و كامل حيث هر از بايد مناقصه پيشنهادهاي: 3-7
 شرايط برخالف و مبهم مشروط، پيشنهاد ارائه يا مناقصه مدارك و اسناد در نقص يا خدشه وجود درصورت .باشد نداشته
 .ميگردد مسترد پيشنهاددهنده به عيناً و شده تلقي مردود پيشنهاد آن كافي، تضمين نداشتن يا مناقصه

 اعالم ضمن باشد، نشده نوشته مناقصه شرايط 4 ماده در كه بخواهد را مداركي و اسناد گزار مناقصه دستگاه چنانچه: 4-7
 .مينمايد تعيين "ج" و "ب" ،"الف" پاكتهاي در نيز را آنها دادن قرار محل دهندگان، پيشنهاد به آنها كتبي

 دستگاه سوي از آنها، تسليم و تغيير نحوه و مناقصه مدارك و اسناد نمودن اضافه و حذف يا نظر تجديد يا توضيح هرگونه :5-7
 .شد خواهد مناقصه مدارك و اسناد جزو و اعالم گزار مناقصه

 .شود نوشته حروف و عدد به بايستي قيمت پيشنهاد برگه در پيشنهادي قيمت :6-7
 كل قيمت كه پيشنهادي و گرفت خواهد قرار عمل مالك حروف به كل قيمت دهد، رخ اشتباهي اعداد جمع در چنانچه: 7-7
 كافي و الزم دقت حروف به خود پيشنهادي قيمت تنظيم در گران مناقصه است الزم لذا است. مردود باشد، نداشته حروف به

 .نمايند رامعمول
 

  :آن امضاي و پيشنهاد وضع -8 ماده
 
 اصل امضاء و مهر دهنده پيشنهاد بوسيله و بوده دهنده پيشنهاد تلفن شماره و قانوني آدرس نام، شامل بايد پيشنهاد :1-8

 .گردد
 .شد خواهد تلقي آن مفاد كليه قبول منزله به مناقصه اسناد امضاء : 2-8
  .ميشود پذيرفته پيشنهاد يك صرفاً دهنده پيشنهاد هر از: 3-8
 

  :پيشنهادها اعتبار 9 ماده
 

  .باشند معتبر پيشنهادها تسليم تاريخ از پس هفته 2 مدت براي بايد پيشنهادها
  

 :مناقصه در شركت تضمين -10 ماده
 ميليون پانصد(  ريال 500,000,000 مبلغ كه مناقصه در شركت تضمين بهمراه را خود پيشنهاد بايستي پيشنهاددهنده :1-10

 نمايد. تهيه زير هاي صورت از يكي به را ميباشد  )ريال



 سبزوار شعبه تجارت بانك نزد 464555056 شمارهجاري  حساب به وجه واريز بانكي رسيد ارائه و نقدي پرداخت: 1-1-10
  مينز اند متالز اينجينيرينگ شركت بنام

بدون شرح و بدون تاريخ داده  با امضاي صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شركت بين بانكيچك  ،تضمين مبلغ معادل : 2-1-10
  مينز اند متالز اينجينيرينگدر وجه شركت 

 
 بوسيله كه است تعهداتي اجراي و  پيشنهاد مفاد اجراي حسن از اطمينان حصول بمنظور مناقصه در شركت تضمين :2-10

 امضاء زمان تا گزار مناقصه دستگاه بوسيله مناقصه در شركت تضمين .است شده تعهد قرارداد امضاي مورد در دهنده پيشنهاد
  .شد خواهد نگاهداري تعهدات انجام حسن ضمانتنامه ارائه و قرارداد

 
 تضمين تسليم و قرارداد امضاي تاريخ تا ميشود اعطا او به قرارداد كه اي دهنده پيشنهاد مناقصه در شركت سپرده: 3-10

 يا قرارداد امضاي از دهنده پيشنهاد امتناع صورت در و شد خواهد نگاهداري گزار مناقصه دستگاه بوسيله تعهدات اجراي
 ضبط گزار مناقصه دستگاه بوسيله قضايي و قانوني اقدام بدون مناقصه، موضوع انجام و تعهدات انجام حسن تضمين سپردن

  .داشت نخواهد زمينه اين در ادعايي هيچگونه حق دهنده پيشنهاد و شد خواهد وصول و
 
 جانب از قرارداد امضاي تا نيز ميگيرد قرار دوم مرتبه در وي پيشنهاد كه اي دهنده پيشنهاد مناقصه در شركت سپرده: 4-10

 هرگاه يا و آزاد كنندگان شركت ساير مناقصه در شركت سپرده نتايج اعالم از پس شد. خواهد نگهداري مناقصه اول برنده
  .ميگردد مسترد آنها به باشد نقدي سپرده بصورت تضميني

 
  :ديگر هاي تضمين 11 ماده

 
 مطابق قرارداد اوليه مبلغ ) %10 ( درصد ده بميزان بانكي ضمانتنامه فقره يك بايد قرارداد امضاء از پس مناقصه برنده: 1-11

 انجام حسن تضمين جهت تضمين اين نمايد. تسليم گزار مناقصه دستگاه به و تهيه است مناقصه اسناد ضميمه كه فرمي
 .شد خواهد آزاد قرارداد در شده بيني پيش ترتيب به و است قرارداد در مندرج تعهدات

 را قرارداد كل مبلغ  ) %50 (  درصد پنجاه  معادل حداكثر ميتواند خريدار دهنده، پيشنهاد درخواست صورت در :2-11
 اسناد پيوست فرم مطابق پرداخت پيش مبلغ %120 ميزان به بانكي ضمانتنامه فقره يك ارائه مقابل در پرداخت پيش بعنوان

 .نمود خواهد كسر دهنده پيشنهاد هاي صورتحساب از متناسباً و نموده پرداخت دهنده پيشنهاد به مناقصه،
 

  :كاال بازرسي 12 ماده
 
 يك بوسيله ، در صورت نياز مناقصه گذار،بارگيري از قبل همچنين و كننده توليد انبار در توليد، حين در بازرسي :1-12

 .شد خواهد انجام گردد مي تعيين خريدار طرف از كه المللي بين بازرسي شركت
 برنده و داشت خواهند بازديد مناقصه برنده هزينه با، توليد فرآيند از خريدار نمايندگان يا نماينده نياز صورت در: 2-12

  .داد خواهد انجام را الزم هماهنگي كليه مناقصه
 

  :مناقصه اسناد تصحيح يا تفسير
 

 در صورت هر به ميتواند كه موضوعاتي و شرايط كليه از كامالً و كرده بررسي را مناقصه اسناد بدقت ميبايست دهنده پيشنهاد
 وجود اسناد در افتادگي قلم از يا اختالف ميكند فكر دهنده پيشنهاد هرگاه .نمايد حاصل اطالع باشد مؤثر آن هزينه در يا كار
 كتباً را او توضيح پيشنهاد تسليم از قبل و نموده مطلع كتباً را گزار مناقصه دستگاه فوراً باشد داشته توضيحاتي به نياز يا دارد

  .دارد دريافت
  



  : مناقصه اسناد در نظر تجديد -13 ماده
 
 اي اصالحيه يا اي الحاقيه طي پيشنهادها تسليم روز آخرين تاريخ از قبل روز )3( سه تا ميتواند گزار مناقصه دستگاه :1-13
 .شد خواهد محسوب مناقصه اسناد الينفك جزء اصالحيه يا الحاقيه اين صورت اين در نمايد تجديدنظر مناقصه اسناد در
 تقاضاي دارد حق دهنده پيشنهاد باشد شده تسليم مزبور هاي اصالحيه يا الحاقيه ارسال از قبل پيشنهادي چنانچه :2-13

 پيشنهادي قيمت تغيير مستلزم اصالح يا نظر تجديد اين چنانچه و بنمايد الزم اصالحات و تغييرات انجام بمنظور را آن استرداد
 نحوي به اندازد تعويق به را پيشنهادها دريافت روز آخرين كتبي، اعالم با ميتواند گزار مناقصه دستگاه صورت اين در باشد،

  .باشند داشته نظر تجديد و اصالحات اعمال براي كافي فرصت دهندگان پيشنهاد كه
 

  :قراردادي و قانوني كسور و پرداخت شرايط -14 ماده
 
 ضمانتنامه قبال در پرداخت پيش % 50 بود خواهد مناقصه اسناد ضميمه قرارداد در مندرج بشرح پرداخت شرايط :1-14

 پس از تحويل كامل كاال %50 – 1,2 ضريب با بانكي
 در تكليفي گزار مناقصه و ميباشد گر مناقصه عهده به قرارداد اجراي با ارتباط در عوارض و ها ماليات كليه پرداخت :2-14

  .داشت نخواهد آن كسر
 

 :قرارداد امضاي -15 ماده
 اسناد پيوست كه اي نمونه طبق را قرارداد گزار، مناقصه دستگاه اعالم از پس روز ) 7 ( هفت مدت ظرف بايد مناقصه برنده

 انجام حسن ضمانتنامه تسليم و قرارداد امضاي تاريخ تا بابت اين از مناقصه در شركت ضمانتنامه .نمايد امضاء است مناقصه
 عدم يا قرارداد امضاي در او موجه غير تاخير يا امتناع .شد خواهد نگهداري خريدار /گزار مناقصه دستگاه توسط تعهدات،
 را مناقصه در شركت تضمين به مربوط وجوه كه ميدهد حق گزار مناقصه دستگاه به تعهدات انجام حسن ضمانتنامه تسليم

 نيز پيشنهاددهنده اين چنانچه ميگرد. ابالغ مناقصه دوم برنده به مراتب شرايطي چنين در و نمايد وصول و ضبط خود نفع به
 وصول و ضبط گزار مناقصه دستگاه توسط باال بشرح عيناً او مناقصه در شركت ضمانتنامه دينما عمل خود تعهدات به نتواند
  .شد خواهد

  
  : ها قيمت -16 ماده

 
 در است ممكن كه است هايي هزينه كليه شامل و ميدهد پوشش را كارها كل قيمت، پيشنهاد برگ در مندرج قيمت: 1-16

  .شود واقع مناقصه اسناد در مندرج تعهدات و ها مسئوليت خطرات، كليه گرفتن درنظر با كار براي و كار اجراي
 
 قيمت، پيشنهاد برگه در پيشنهادي كل قيمت و ها قيمت ليست در موجود هاي قيمت مجموع بين تناقص درصورت: 2-16

  .ميگردد تصحيح آن براساس قيمتها بقيه و بوده عمل مالك قيمت پيشنهاد برگه در  )حروف به(  پيشنهادي كل قيمت
 

  : سايراطالعات 17 ماده
 
 از پس نميتواند دهنده پيشنهاد. آورد بدست را موردنياز الزم اطالعات كليه پيشنهاد تهيه از قبل بايد دهنده پيشنهاد :1-17

  .نمايد خود اشتباه يا جهل به استناد عنواني هيچ تحت پيشنهاد تسليم
 
 بمنزله پيشنهاد امضاي و مناقصه در شركت حال هر در و نمايد مطالعه بدقت را مناقصه اسناد كليه بايد پيشنهاددهنده: 2-17
 نسبت و است آورده بدست را آنها به مربوط اطالعي هرگونه و خوانده بدقت را مناقصه اسناد تمامي كه شد خواهد تلقي آن
  .نمايد استناد خود جهل به نميتواند بعداً و ندارد وجود او براي جهلي يا ابهام هيچگونه آنها از جزء هيچ به



 
 اين است موظف دهنده پيشنهاد باشد داشته وجود غيره و محاسبات نظر از اشكاالتي مناقصه اسناد در درصورتيكه :3-17

 خواهد تلقي مناقصه اسناد بودن بالاشكال بمنزله نظر اظهار دم ع.نمايد ارائه را خود اصالحي پيشنهاد و منعكس را اشكاالت
  .شد
 
 بايد دهنده پيشنهاد. نميسازد مبري مطالعه و دقت مسئوليت از را دهنده پيشنهاد مناقصه اسناد در شده ارائه اطالعات :4-17
  .كند حاصل اطمينان مناقصه موضوع كارهاي انجام جهت پيشنهاد بودن كامل از
  
 كننده تأمين نام و ابطال مناقصه ، اند كرده تباني هم با پيشنهاددهندگان كه شود حاصل وقوف مناقصه در هرگاه  :5-17

  .گرديد خواهد ارسال ذيربط مراجع به گزارش ، معامالت كميسيون تشخيص به و گيرد مي قرار كارخانه سياه درليست متخلف
 
  .گردد حاصل تماس  (واحد بازرگاني) 021-22838918 تلفن شماره با تكميلي اطالعات به نياز صورت در: 6-17
 

  :استاندارد -18 ماده
 

 .دهد قرار عمل مورد و نظر مد را مناقصه موضوع با مرتبط استانداردهاي كليه است الزم پيشنهاددهنده شركت
  

  :كارها مقادير در تغييرات -19 ماده
 
 قرارداد اوليه مبلغ) %25(  درصد پنج و بيست تا را قرارداد موضوع ميزان فروشنده به كتبي ابالغ با ميتواند خريدار :1-19

 كاهش يا افزايش مورد برحسب تعهدات اجراي حسن تضمين و قرارداد كل قيمت صورت اين در كه دهد كاهش يا و افزايش
  .شد نخواهد داده فروشنده نفع به تغييري هيچگونه قرارداد واحد قيمتهاي و شرايط ساير در ولي يافت خواهد

 
 ناشي را خود زيان ضرر تواند مي خريدار فروشنده، توسط قرارداد موضوع اجراي عدم صورت در قرارداد امضاء از پس :2-19

  .نمايد وصول تعهدات اجراي حسن تضمين محل از را كاال تحويل عدم از ناشي شركت زيان ضرر و تعهدات اجراي ازعدم
 

  :پيشنهاد هاي هزينه -20 ماده
 

 نخواهد پرداخت باز او به است شده متحمل پيشنهاد تهيه براي دهنده پيشنهاد كه را اي هزينه هيچگونه گزار مناقصه دستگاه
  .كرد

 
  : واگذاري -21 ماده

 
 تعهدات تمام يا و بخشي انتقال حق قرارداد امضاء بر دائر خريدار دستور وصول و مناقصه در شدن برنده از پس مناقصه برنده
 عدم صورت در و ندارد ديگر حقيقي يا حقوقي اشخاص يا و شخص به خريدار كتبي و قبلي موافقت بدون را معامله از ناشي
 امضاء از پس صورتيكه در همچنين و گرديد خواهد ضبط خريدار نفع به وي مناقصه در شركت تضمين ماده، اين مفاد رعايت
 مجوز بدون را خود قرارداد موضوع كارهاي از قسمتي يا تمام فروشنده كه شود حاصل وقوف قرارداد خاتمه از قبل و قرارداد

 دستور به شود محرز موضوع الزم تحقيقات با چنانچه و است كرده واگذار ديگري حقوقي يا حقيقي شخص به خريدار از
 چنين نام و شد خواهد وصول و ضبط خريدار نفع به وي تعهدات اجراي حسن تضمين شده، يد خلع مناقصه برنده خريداراز
  .گرديد خواهد ارسال مقتضي اقدام جهت ذيصالح مراجع به اي فروشنده

 



  :تغييرات و اصالحات -22 ماده
 
 دريافت به گزار مناقصه دستگاه طرف از كتباً مناقصه اسناد از مطالبي حذف يا اضافي نظر تجديد يا توضيح نوع هر: 1-22

 اسناد و مشخصات از قسمتي مفهوم به نسبت كه مناقصه اسناد كنندگان دريافت از يك هر .ميگردد اعالم اسناد كنندگان
 دستگاه به كتباً را مراتب پيشنهادات تسليم مهلت آخرين تاريخ از قبل روز 4 تا حداكثر بايستي ،باشند داشته سوالي مناقصه
  .بنمايند كتبي توضيح دريافت تقاضاي و دهند اطالع گزار مناقصه

 
 به گزار مناقصه دستگاه طرف از رسمي طريق از مناقصه اسناد از مطالبي حذف يا اضافي تجديدنظر يا توضيح نوع هر :2-22

  .ميگردد اعالم اسناد خريداران
  
 مقرر مكان و مهلت در گواهي قابل صورت به بايد پيشنهاد گرفتن پس يا و جايگزيني اصالح، تحويل، تسليم، هرگونه :3-22
  .شود انجام مناقصه اسناد در
 


