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«شرایط عمومی مناقصه»
 .1رعایت شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های صادره از سوی مراجع ذیصالح قانونی الزامی می باشد.
 .2داشتن شرایط و صالحیت الزم برای انجام پروژه مذکور از مراجع ذیربط( .ارائه گواهی تائید صالحیت معتبر)
 .3واریز مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال سپرده نقدی به حساب سپرده شماره  2170600444008نزد بانک ملی شعبه گلباد تبریز یا
ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به نام اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی.
 .4به تقاضاهای فاقد امضا ،مخدوشی ،مشروط ،مبهم ،ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در آگهی باشد یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشند
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .5قیمت اعالم شده تحت عنوان قیمت نهایی در نظر گرفته خواهد ،لذا کسورات قانونی اعم از مالیات ،بیمه و  ...طبق قوانین و مقررات جاری
پرداخت خواهد شد.
تبصره :با توجه به آنکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (در صورت تعلق) به عهده کارفرما می باشد ،لذا از محاسبه مبلغ مورد نظر در آنالیز
پیشنهادی قیمت جداً خودداری گردد.
 .6هزینه آگهی سه نوبت در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 .7شرکت کنندگان میبایست پیشنهادهای خود را در یک بسته شامل سه پاکت مجزا (الف ،ب و ج) به شرح ذیل تسلیم نمایند.
پاکت «الف» :سپرده نقدی واریزی به حساب اداره کل (نسخه صاحب حساب) یاضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه
پاکت «ب»:
ـ تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه ،آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات ثبتی در مورد دارندگان حق امضا مجاز
برای اسناد مالی و تعهد آور.
ـ سوابق مناقصهگر مربوط به قراردادهای منعقده مرتبط با موضوع در سایر ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی.
ـ تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا تعهد آور و شناسه ملی یا کد ملی شرکت
پاکت «ج» :برگه پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه
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