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 بسمه تعالی

 

Freqently Asked Questions (F.A.Q-1) 

 98/1209-02مناقصه شماره: 

 ارائه خدمات اداری و عمومی 

 1اطالعيه شماره  
 

 ( باالسری بر اساس چه عددی خواهد بود؟Baseبیس ) -1

ردیف  استثنایبه شرایط خصوصی نمونه قرارداد مندرج در اسناد مناقصه  9ماده  9بر اساس مفاد بند  :پاسخ

مشننمول پرداخ) ، کلیه موارد اسننناد مناقصننه  4جدول پیشننندادی انازیق قیم) میننمیمه شننماره  5

 باالسری می گردد.

 گرفته خواهد شد؟ حقوق نمایندگان چگونه است؟ مطابق سال قبل و افزایش سال بعد نیز در نظر -2

سخ: س) پا صه گر می بای شندادی خودمناق سال  ،، در مبلغ پی یافات حقوق  و 1398پایه حقوق پرداختی  ا

 منظور نمایند. اعمال و مبر اساس قوانین و مقررات مربوطه  را  1399سال 

ضعیت با توجه به اینکه پیمانکار به تعهدات خود عمل می  %10آیا  -3 صورت و شده از  سر  نماید، باید نزد ک

 کارفرما باقی بماند؟

سخ:  سپرده حسن اجرای کار،  کسر وپا سازی  ساس ماده ازاد یمیمه  27بر ا شرایط عمومی نمونه قرارداد م

 اسناد مناقصه  صورت می پذیرد. 13شماره 

 نحوه پرداخت عیدی و سنوات به چه ترتیبی است؟ -4

سخ  ضننمام مسننتندات مربوطه قابد پرداخ)ویننتی) بانزمان مقرر، با ارائه صننورت در عیدی و سنننوات  :پا

 .خواهد بود

 مربوط به چه مواردی است؟ %16.67عدد  -5

سخپ جدول پیشننندادی انازیق قیم) میننمیمه  17ازی  1مشننمول ردیفدای در زمان پرداخ) عدد مذکور : ا

 اسناد مناقصه  می باشد. 4شماره 

 پیشنهاد شده؟سری است یا مبلغ کل معیار برنده مناقصه، سود باال -6

 .واگذار می شودکمترين قيمت متناسب به  ،مطابق مفاد قانون برگزاري مناقصات انجام موضوع مناقصه پاسخ:
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 به بعد جدول آنالیز قیمت پیشنهادی، مبنای پرداخت چگونه است؟ 2در بندهای  -7

 تعهدات قرارداد بر اساس اسناد مثبته است یا درصدی از کل قرارداد؟ -8

 انجام خواهد گرف).ه از سوی پیمانکار، تکلیه پرداختدا بر اساس ارائه اسناد مثب :8و  7 پاسخ

 در صورت وقوع نوسات قیمت، وضعیت چگونه خواهد بود؟ -9

سخ: ساس جدول انازیق قیم)  پا سقف مبلغ پرداختدا بر ا شندادی و و تا  سناد مثببا ارائه پی ه انجام خواهد تا

 گرف).

 معکوس اعمال نمی شود؟چرا نحوه محاسبه بیمه به صورت  -10

سخ: سبه می گردد. پیمانکار می تواند  پا شرک) ملی نف) ایران محا ستور ازتملدای  ساس د مبلغ بیمه، بر ا

 درصد مازاد بر بیمه فوق را در سود پیشندادی زحاظ نماید.

 آیا بابت پاداش، هدایای روز زن، روز جانباز و تشویق انگیزشی سودی منظور می گردد؟ -11

سخ: ساسبر  پا ص 9ماده  9مفاد بند  ا صو صه،  یشرایط خ سناد مناق باب) پرداخ) نمونه قرارداد مندرج در ا

 سودی به پیمانکار تتلق نمی گیرد.پاداش، هدایای روز زن، روز جانباز و تشویق انگیقشی 

شماره  2و  1موارد مندرج در ردیفهای  -12 ضمیمه  شتمل بر چه مواردی  4جدول  صه، م سناد مناق ا

 است؟

اسناد مناقصه  درج گردیده  3میمیمه شماره  مناقصهتمامی موارد در جدول پیش بینی براورد قیم)  پاسخ:

 اس).

 


