
 
 

 

 01/97و شرايط شركت در مناقصه شماره  اسناد

 

 موضوع مناقصه:  -0

و  2و1هاي شذااره  غذاي روزانه )صبحانه، ناهار و شام( كاركنان نیروگاه شهید مفتح طبق لیست غذذاي  يیستذت تهیه

مبذار  مذاه  درو اتذتننااا  يرس صبحانه در هر روز 30يرس غذاي گرم و  330 حدودا ناهار و شام  میانگین به تعداد 3

 .شد خساهد روز  يرس در 110 تعداد غذای ترو شده حدودرمضان 

 .و مبادله می گردد قرارداد مربسط به خريد مساد غذايی و يخت غذا بعدا بصسرت مجزا تنظیم

 مدت زمان اجراي كار: -2

 باشد. ماه شاس   يس از عقد قرارداد م  12به مدت 

 محل تحويل غذا: -3

 جاده تهران 51مفتح واقع در كیلسمتر نیروگاه شهید 

 تضمين شركت در مناقصه: -4

میلیذسن ريذا ( بصذسرت نذاانتنامه  يانصذدريذا  ) 10000000000/-تضاین شركت درمناقصذه عبارتسذت از مبلذ  

شذعبه نیروگذاه  -بانذ  صذادرات 0101122231003بانك  يا چك بانك  و يا به صسرت وجذه نقذد بذه حسذاه تذ هر 

 در ياكت الف گذاشته شسد.و دارای ته ماه اعتبار  شركت مديريت تسلید برق شهید مفتح هادان به نام 

تضاین شركت در مناقصه به منظسر حصس  اطاینان از حسن اجراي مفاد يیشنهاد شركت در مناقصه و اجذراي  -5-1

 م  گردد.اتت، اخذ تعهدات  كه به وتیله يیشنهاد دهنده در اجراي مسنسع مسرد مناقصه و امضاي قرارداد شده

شذسد تذا تذاريم امضذاي قذرارداد و تسذلیم  اي كذه در مناقصذه برنذده م  ت رده و يا نذاانتنامه يیشذنهاد دهنذده -5-2

 ناانتنامه حسن اجراي تعهدات بستیله خريدار نگهداري خساهد شد.

گیذرد نیذز تذا  ه دوم قذرار م ت رده يا ناانتنامه شركت در مناقصه يیشنهاددهندگان  كه يیشنهاد آنهذا در مرتبذ -5-3

امضاي قرارداد و ارااه ناانتنامه حسن اجراي تعهدات )تستط نفر او ( نگهداري خساهد شد و ناانتنامه شذركت در 

 مناقصه نفرات تسم به بعد آزاد و يا درصسرت  كه تضاین به صسرت ت رده نقدي باشد به آنها مسترد خساهد گرديد.

از نفر او  كتبا" جهت عقد قرارداد دعست بذه عاذآ آيذد برنذده مناقصذه ملذزم اتذت  درصسرت  كه تستط خريدار -5-5

روز يس از ابالغ كتب  در امسر بازرگذان  شذركت مذديريت تسلیذد بذرق شذهید مفذتح بذه نشذان   10حداكنر ظرف مدت 

را امضذا  و  نیروگذاه شذهید مفذتح حضذسر بهذم رتذانده و اتذناد مربسطذه-تهذران  – هادانجاده  51كیلسمتر  -هادان 

نیز ارااه ناايد. در غیر اين صسرت تضاین شركت در مناقصه به نفذع شذركت نذبط ناانتنامه حسن اجراي تعهدات را

 خساهدشد.



 
 

 ناظر:  -5

در هذر  باشذد. شذسد م  نظارت بر حسن انجام تعهدات فروشنده بعهده اداره خدمات كذه دتذتگاه نظذارت نامیذده م 

 داشت نیروگاه در هر ونعیت الزامی می باشد.صسرت ارااه تايیده كارشناس به

 تعهدات خريدار: -6

الف(  در صسرت درخساتت فروشنده  محآ و لسازم و وتايآ مسرد نیذاز آشذ زخانه  را بااخذذ اجذاره وتنظذیم اجذاره نامذه 

يذس از ريا   ) ينج میلیسن ريا ( درمذاه تحسيذآ فروشذنده داده و فروشذنده مكلذف اتذت  100000000درازاي  مبل  

 خاتاه قرارداد وتايآ مذكسر را بدون كم و كاتت و نقص به خريدار تحسيآ ناايد.

  فروشنده بايستی تسان مالی جهت خريد مساد و يرداخت هزينه ها را به مدت دو ماه داشته باشده( 

درصذد  21ج( چنانچه در طس  مدت قرارداد نرخ اقالم يروتئینذ  شذامآ گسشذت قرمز،مذرغ،  مذاه   وبذرنج تذا تذقف 

 درصذد باارااذه اتذناد منبتذه )فذاكتسر( وتاایذد 21افزايش يابد به عهده فروشنده خساهد بسد ومذازادبر افذزايش بذیش از 

 .امسر بازرگان  مشاس  تعديآ خساهد بسد دتتگاه نظارت و

درصذد  20معاد   پ( خريدار می تساند  به ازای هر يرس از فروش غذای نقدی كانتین به افراد به غیر از طرف قرارداد 

 به عنسان هزينه های باالتری تجهیزات از هر صسرت ونعیت كسر ناايد.

د( دتتگاه نظارت خريدار مسظف اتت يس از دريافت فاكتسر فروش )هر يانزده روز يكبذار( نسذبت بذه بررتذ  و تاایذد 

 جهت يرداخت به امسر مال  ارتا  ناايد.

 تعهدات فروشنده:  -7

 اتت كایت وكیفیت غذاي يرتنآ را  طبق جدو  مندرج در يیستت تحسيآ خريدار ناايدالف(  فروشند مسظف 

ه(  فروشند مسظف اتت غذا ي گرم،  تالم،  تذازه،  بهداشذت  ودرجذه يذك  تحسيذآ خريذدار ناذسده وخريذدار ازقبذس  

كیفیذت وكایذت غذاي ترد و غیربهداشت  خسدداري ناسده وچنانچه به تشخیص خريدار مساد غذاي  تحسيل  ازنظذر 

نامطلسه باشد  فروشنده عالوه بر تحسيآ غذاي مطلسه،  مشاس  جرياه به میزان درصذد نذامطلسه بذسدن طبذق نظذر 

 .گردد دتتگاه نظارت نیز م 

پ(يیاانكار مسظف اتت روزانه آمار فروش غذای خسد را كه به غیر از كاركنان شركت تحسيآ مذی دهذد بذه تايیذد نذاظر 

 ر را اعالم ناايد.كانتین رتانده و آما

 فروشنده جهت حاآ مساد غذايی)گسشت قرمز و ماهی و مرغ( از وتیله نقلیه يخچا  دار اتتفاده ناايد. ج(

 گذشته باشد.د( گسشت گرم دارای تاريم كشتار تا حداكنر بیست روز از تاريم كشتار گسشت مسجسد در تردخانه 

 شد.ر( برنامه هفتگی غذا تستط نیروگاه اعالم خساهد 

 تسليم پيشنهادها: -8



 
 

يیشنهاد دهندگان بايد يیشنهاد خسد را در ياكتهاي دربسته ُمهر والك شده جداگانذه بذه ترتیذع تعیذین شذده تذا  -1-1

 -جذاده تهذران  51كیلذسمتر -به امسر بازرگان  شركت به نشان  هادان   11/10/93شنبه  تهصبح مسرخ   10تاعت 

 نیروگاه شهید مفتح  تحسيآ ناايند.

هرگسنه ياك شدگ ، قلم خسردگ  يا تغییر عبارت يا ارقام بايد با امضذاهاي مجذاز يیشذنهاد دهنذده  مذسرد تايیذد  -1-2

 قرارگیرد.

 ه نخساهد شد.به يیشنهادهاي مشروط و مبهم ترتیع اثر داد -1-3

 نحوه ارائه پيشنهاد: -9

 اتناد مناقصه به ترتیع زير در ياكتهاي جداگانه قرارداده  شسد:

 باشد. م  5ياكت )الف( حاوي ناانتنامه شركت در مناقصه كه طبق شرايط مندرج در بند  -9-1

 باشد. ياكت )ه( حاوي اتناد و مدارك ذيآ م  -9-2

مناقصه و ناسنه قراردادها و فرم تعهد نامه يیشنهاد دهنده در مذسرد عذدم شذاس  قذانسن دعستنامه و شرايط شركت در  -

 منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولت 

ك   اتاتنامه و آگه  روزنامه رتا  آخرين تغییرات و ارااه كد اقتصادي )اشخاص حقسق ( و كذد ملذ  )اشذخاص  -

 حقیق ( و ك   جساز كسع

   كیف  يیشنهادات مناقصه گران تأمین غذاي كاركنان نیروگاه هادانفرم شاخص ارزياب -

 ابق و تجربه كاري، الزام  اتت.ارااه تس -

 گساهی حسن انجام كار و رنايت نامه های كاری.-

 مدار  دا  بر تسانايی مالی و اجرايی )ترازنامه شركت ، يرينت حساه جاری شركت(.-

 تكایآ فرم شاخص ارزيابی كیفی.-

 امضا و مهر قراردادهای ناسنه يیستت.-

 امضا و مهر دتتسرالعاآ تسانیر يیستت.-

 ارااه لیست افراد و آش ز ماهر.-

 گساهی عدم تس  يیشینه از اداره آگاهی.-

 داشتن يروانه كار يا گساهینامه صالحیت انجام كار معتبر.-

 در ياكذت ياكت ديگري كه با حرف )ج( مشخص شده بايد حاوي يیشنهاد قی -3-9
پ
اذت كذه الك و مهذر شذده و جاعذا

الك و مهر شده ديگري گذاشته شسند و روي هر يذك از تذه ياكذت مذذكسر نذام و نشذان  يیاانكذار مسنذسع مناقصذه بذه 

 ونسح نسشته شده باشد.

 امضاء و اعتبارپيشنهادها: -01



 
 

تغییذر و يذا حذذف قسذات  از آنهذا ارتذا  يیشنهاد دهنده بايد كلیه اوراق اتناد مناقصه را امضا  و مهر ناسده و بدون 

ناايد. يیشنهادها بايد صريح و بدون قید و ابهام تهیه و تسلیم گردد. به يیشذنهادهاي مذبهم و مشذروط بذدون امضذا  و 

الك و مهر و  يیشنهادات  كه بعد از تاريم تعیین شده واصآ گردد ترتیع اثر داده نخساهد شد. درصسرتیكه يك يذا چنذد 

ناد مناقصه به امضاي مجاز يیشنهاد دهنده نرتیده باشد تسلیم يیشنهاد به منزلذه قبذس  تاذام شذرايط و قسات از ات

 اتناد مناقصه از طرف يیشنهاد دهنده تلق  خساهد شد.

يیشنهادات بايد از هر حیث براي مدت ته ماه از تاريم تعیین شده براي تسذلیم يیشذنهادها معتبذر باشذد و عذدم ذكذر 

يا ذكر مدت اعتبار كاتر از مدت فسق رافع تعهدات برنذده مناقصذه نخساهذد شذد و از نظذر مناقصذه گذزار مدت اعتبار و 

 باشد. مدت اعتبار تعیین شده در اين بند م 

 گشايش پيشنهادها و نحوه تعيين برنده مناقصه: -00

به ترتیع زيردر كایسیسن مناقصذه  12/10/93شنبه مسرخ چهار صبح روز   10ياكتهاي محتسي يیشنهادها در تاعت 

كامآ نبذسده و يذا فاقذد تضذاین يذا  9-1باز و بررت  خساهد شد هرگاه محتساي ياكت الف به ترتیع تعیین شده دربند 

كسري میزان تضاین باشد و يا اتناد مناقصه به صسركامآ نباشد يیشنهاد مردود تلق  شده نسبت به افتتاح ياكت ه 

 مد.اقدام  به عاآ نخساهدآ

هرگاه محتساي ياكت الف كامآ بسده باشد ياكت ه باز خساهد شذد و محتذساي آن جهذت بررتذ  و تشذخیص و تعیذین 

قذرار داده شذسد( و  (ه)گردد )هیچگسنه قیات  نبايذد در ياكذت  صالحیت يیاانكار به كایته فن  و بازرگان  تسلیم م 

اتناد مناقصه نباشد يیشنهاد قابآ قبس  نخساهذد  9-2 در صسرت  كه ياكت ه كامآ و منطبق با شرايط مندرج در بند

 بسد.

در هاان مسقع كایسیسن مناقصه وقت ديگري را تعیین خساهد كرد كه يس از رتیدگ  و گزارش كایته فن  بازرگذان  

گردد. كایته فن  بازرگان  با تسجه به مشخصات كیف  و فن  مسرد قبس  طبق  نسبت به گشايش ياكتهاي ج اقدام م 

باشد، يیشنهاددهندگان را امتیذاز بنذدي و  عیارهاي ارزياب  فن  مندرج در فرم ارزياب  كه يیستت اتناد مناقصه م م

به ترتیع اولسيت تعیین و به كایسیسن مناقصه يیشنهادات  كه حداقآ امتیذازات كیفذ  و فنذ  را كسذع نكنذد مذردود 

كایسیسن مناقصه نسبت به افتتاح يیشنهاد مذال  آن دتذته گردد و  شسد و مسترد م  اعالم و ياكات قیات آن باز نا 

 از يیشنهادات  كه يیشنهاد فن  و كیف  آنها مسرد قبس  واقع شده باشد 

وامتیذاز  مالك تعیین برنده  براتاس میانگین قیات يیشنهادي دونسع غذا  )غذاي او  و دوم نهذار و شذام(  و صذبحانه 

 باشد. م فنی كسع شده طبق شاخص ومعیار های يیستت 

 طرز تهيه پيشنهاد: -02

فروشنده مسظف اتت قیات يیشنهادي خسد را به تفكیك نسع غذاي ترو شده )ناهار يا شام( و هر نفر صذبحانه طبذق 

و هاذراه يیشذنهاد قیاذت در لیست يیستت شااره دو ارااه دهد و كلیه اوراق و اتذناد مناقصذه را امضذا  و مهذر ناذسده 

ياكت الك و مهر شده )ياكت ج( تحسيآ ناايد. ارقام  كه به حروف نسشته شسد مالك عاآ براي تعیین برنذده مناقصذه 



 
 

شسد. نذانا" لیسذت آنذالیز قیاذت  خساهد بسد و يیشنهادي كه قیات كآ به حروف را نداشته باشد مردود شناخته م 

 يیشنهادي را نیز ارااه ناايد.

 تغيير يا تصحيح اسناد مدارك مناقصه: -03 

تسانذد بذه  يیشنهاد دهنده بايد به دقت اتناد مدار  مناقصه را بررت  كرده و كامالپ از كلیه شرايط و مسنسعات  كه م 

اي اختالف  در اتناد مالحظه كند يذا  هاي آن مسثرباشد اطالع يابد، هرگاه يیشنهاد دهنده هرصسرت در كار و يا هزينه

 متس
پ
 خريدار را كتبذا

پ
جه از قلم افتادن مشخصات و يا اتناد ديگري گردد يا در مسرد معان  آن دچار ترديد گردد بايد فسرا

 مطلع ناسده و قبآ از تسلیم يیشنهاد تسنیح كتب  خريدار را دريافت دارد.

  تجديد نظر در دعوتنامه و اسناد مناقصه: -04

ه نسبت به مفهذسم قسذات  از مشخصذات يذا تذاير مذدارك مناقصذه ابهذام  در مناقصه ك يیشنهاد دهندگان هريك از 

 بذه خريذدار  51داشته باشند بايست  حداكنر ظرف مدت 
پ
تاعت يس از تحسيآ اتناد و مدارك مناقصه مراتذع را كتبذا

ك اطالع دهند و تقاناي تسنیح كتب  ناايند. هر نسع تسنیح يا تجديدنظر، انذافه يذا حذذف كذردن مطلبذ  از مذدار 

گذردد. ايذن  ارتذا  م  يیشذنهاد دهنذدگان اي از طذرف خريذدار بذه نشذان   مناقصه به طريق رتا  انجام و ط  نامه

نااام جز  مدارك مناقصذه منظذسر خساهدگرديذد. شذركت حذق تغییذر، اصذالح و تجديذدنظر در مشخصذات را قبذآ از 

گر چنین مسردي يیش آيذد اصذالحات فذسق دارد و ا براي خسد محفسظ م يیشنهادها  انقضاي مهلت الزم جهت تسلیم

ارتا  خساهدشد و چنانچه يیشنهادي قبذآ از ارتذا  الحاقیذه تسذلیم يیشنهاد دهندگان  اي جهت كلیه  ط  الحاقیه

شده باشد يیشنهاد دهنده حق دارد تقاناي اتترداد آن را به منظسر انجام تغییرات و اصالحات الزم بناايذد. چنانچذه 

الح مستلزم تغییر مقادير يا قیات يیشنهادي يذا هذردو باشذد در ايذن صذسرت آخذرين روز دريافذت اين تجديدنظر يا اص

تساند با اعالم كتب  شركت به تعسيق افتد بذه نحذسي كذه يیشذنهاددهندگان فرصذت كذاف  بذراي اعاذا   يیشنهادها م 

 اصالحات و تجديدنظر داشته باشند.

 تباني به زيان دولت: -05

اند مراتع به رایس دتتگاه اجرايذ  گذزارش  د كه يیشنهاددهندگان به زيان خريدار تبان  كردههرگاه يقین حاصآ شس

شسد و چنانچه به تشخیص راذیس دتذتگاه اجرايذ  تبذان  انجذام شذده باشذد، مناقصذه ابطذا  خساهدشذد و  داده م 

مراجذع ذيصذالح اعذالم خساهذد  اند به دتتگاه اجراي  گزارش امر را با ذكر نام فروشندهان  كه در تبان  شركت داشته

 ناسد.

 تضمين حسن اجراي تعهدات: -06

 نذاانتنامه حسذن اجذرای تعهذدات مطذابق بذا قراردادهذای ناسنذه دردر زمان مبادله قرارداد فروشذنده مسظذف اتذت 

بذه عنذسان تضذاین حسذن  1را به صسرت ناانتنامه بانك  و يا واريز وجه نقد به حساه منذدرج در بنذد يیستت اتناد 

 اجراي تعهدات به خريدار ارااه ناايد با ارااه اين تضاین، تضاین شركت در مناقصه آزاد خساهد شد.

 جرائم: -07



 
 

درصسرتیكه يیشنهاد دهنده مسحع بروز خسارات  به خريدار گردد در زمان اجراي مناقصه ت رده شذركت درمناقصذه و 

يدار نبط خساهد شد. بذديه  اتذت كذه اگذر خسذارت در زمان اجراي قرارداد ت رده حسن انجام تعهدات به نفع خر

وارده ناش  از تقصیر فروشنده بیش از ت رده حسن انجام تعهدات باشد مابه التفاوت از صذسرت حسذابهاي فروشذنده 

 كسر خساهد شد.

 قبول يا رد پيشنهاد: -08

 .مختار اتت در چارچسه قسانین ، مقررات و آاین نامه يیشنهادات  يا تاام شركت در رد يا قبس  هر يك 

 افزايش يا كاهش مورد معامله: -09

% افزايش يا كاهش دهد. بديه  اتت مدت قذرارداد نیذز بذه تناتذع 21شركت اختیار دارد مسنسع مسرد مناقصه را تا 

 يابد افزايش يا كاهش م 

 ماليات،عوارض و ساير كسور قانوني: -21

 باشد  بیاه و عسارض به عهده فروشنده م  هرگسنه مالیات،

 حضور شركت كنندگان در جلسه گشايش پاكتها: -20

حضسر هر يك از شركت كنندگان در مناقصه يا ناايندگان آنهذا بذا ارااذه معرفذ  نامذه كتبذ  در جلسذه گشذايش ياكذات 

 بالمانع اتت.

 واگذاري يا انتقال:  -22

حق واگذاري يا انتقا  تاام يا قسات  از تعهدات مسنذسع مناقصذه بذه شذخص  خريداربدون مسافقت كتب   فروشنده 

 حقسق  يا حقیق  ديگري و اتتفاده از كاركنان شركت را در تاعات اداري و غیر اداري را ندارد.

 ممنوعيت قانوني: -23

ضذا  و طبذق نذسابط را ام 1333دي ماه تذا   22شركت كننده در مناقصه بايد فرم تعهدنامه مربسط به قانسن مصسه 

تسلیم ناايد و بايد مفاد قانسن را رعايت ناايد و در صسرت اثبات خالف آن عالوه بر نبط نذاانتنامه شذركت در  9بند 

 مناقصه و يا ناانتنامه حسن اجراي تعهدات اقدام قانسن  نیز بعاآ خساهد آمد. 

 :شدبا پيوست به شرح ذيل مي ششاين مناقصه در بيست و چهار بند و  -24

 لیست ترو غذاي نسع او   -يیستت شااره يك  -الف

 دوم لیست ترو غذاي نسع -دو يیستت شااره  -ه

 لیست صبحانه -يیستت شااره ته  -ج

 دتتسرالعاآ تسانیر-يیستت شااره چهار-د

 دتتسرالعاآ مقابله با رشسه و يس  شسيی -يیستت شااره ينج-ر

 لیست قیات يیشنهادی-يیستت شااره شش-ز

 ناسنه قرارداد -يیستت شااره هفت-د



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناسدن قیات( ترازروش ارزيابی فنی و مالی يیشنهادات )روش 

 ارزيابی يیشنهاد دهندگان براتاس روش ارزيابی فنیس امتیاز دهی شركت تسانیر انجام می يذيرد.

 تراز تازی قیاتها به ترتیع زير محاتبه می گردد:

 

 

Duهر يیشنهاد : امتیاز تراز شده 

Puقیات تراز شده : 

Cقیات يیشنهادی هر ي  از شركتها : 

tامتیاز فنی حاصآ از محتسيات ياكت )ه( هر يیشنهاد : 



 
 

i می باشد.52: نريع تأثیر يذيری كه در اين مناقصه برابر % 

 امتیاز می باشد. 066امتیاز از كآ  06حداقآ امتیاز الزمه جهت بازگشايی ياكات مالی )ج( كسع 

خريدار چنانچه مصلحت باشد می تساند جهت تسريع در كار از اجرای بعضی از تشريفات رتای 

صرفنظر كند. يیشنهاد دهنده هازمان با امضا  يیشنهاد هرگسنه حق اعتراض و دعسی علیه خريدار يا 

كه از اين  صاحع منصبان يا كاركنان يا ناايندگان او را در مسرد يیشنهاد اتقاط ناسده و اعالم می ناايد

 بابت حق هیچگسنه ادعای نخساهد داشت.

يیشنهاد دهنده يا ناايندگان آنان و تاير طرفهای ذينع بايد بدانند كه در مسقعی كه يیشنهاد مسرد 

 بايد از هرگسنه تااس با هر ي  از كاركنان خريدار برای كسع اطالع نسبت به نتايج 
پ
بررتی اتت اكیدا

. هر نسع كسششی جهت اعاا  نفسذ مستقیم يا غیر مستقیم بستیله هر بررتی يیشنهاد خسدداری كنند

 يیشنهاد دهنده مسجع تلع صالحیت يیشنهاد دهنده خساهد بسد.

هرگاه ثابت شسد كه يیشنهاد دهنده به منظسر تحصیآ قرارداد به متصديان مربسطه حق العاآ يا ياداش 

اتت و يا آنها و يا واتطه های آنها را در منافع خسد يا تحفه يا هدايايی اعم از نقدی و جنسی و ... داده 

تهیم كرده اتت، خريدار حق خساهد داشت قرارداد را فسم ناسده و ناانت نامه حسن انجام تعهدات 

قانسن مديريت خدمات كشسری اقدام خساهد  15و  10و طبق مساد  شنده را به نفع خسد مطالبه ناايدفرو

 شد.



 
 

 نیروگاه شهید مفتح همدان پرسنل  برای غذای ناهار وشام خرید 

 ارزیابی تأمین کنندگان

 توضیحات امتیاز اخذ شده حداکثر امتیاز شرح       

   25 تجربه کاریداشتن  1

در  و رضایت  حسن سابقه 2

 کارهای قبلی
20   

   20 و پشتیبانی توان مالی 3

و  کفایت کارکنان کلیدی 4

 توان مدیریتی
15   

   15 پیمانکار  بودن یبوم 5

داشتن تجربه رضایت بخش  6

 در نیروگاه شهید مفتح

5   

   011 جمع امتیازات

 

 توضیح:

مدارک مربوط به اثبات ردیفهای فوق می بایست توسط پیشنهاد دهنده در پاکت )ب( با  -1
 ذکر لیست ارائه گردد.

امتیاز  100امتیاز از کل  60حداقل امتیاز الزمه جهت بازگشایی پاکات مالی )ج( کسب  -2
 توسط پیشنهاد دهنده می باشد.



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 


