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 56خیابان سرهنگ سخائی بعد از خیابان سی تیر پالک  :مدارک درخواستی مناقصه توسط دانشگاه هنر به نشانی

 

 تضمین شرکت در مناقصه  (پاکت  الف)

 

 (ريال به يکی از سه صورت زير:  000/000/796/2  ضمانت نامه به مبلغ -1

 الف: ضمانت نامه بانکی قابل تمديد تا دو ماه

 کي)تضمیني( ب: ارائه چك بان

 نزد بانک تجارت شعبه سرهنگ سخايی بنام سپرده جاری دانشگاه هنر  10458129ج: واريز به حساب شماره 

 اسناد مناقصه مدارک شناسايی شرکت و (پاکت ب)

 رونوشت مصدق اساسنامه    -1

و نیز  در )دارندگان امضاء مجاز آن  موضوع فعالیت و ،موجوديت شركت ،رونوشت آگهي روزنامه رسمي شركت مبني بر اعتبار اساسنامه  -2

 (صورت تغییرات ارائه آخرين آگهی

   98تا پايان سال و معتبر  98-97رونوشت گواهینامه صالحیت از وزارت كار و امور اجتماعي سال    -3

 (كد اقتصادی دريافتی از سازمان امور مالیاتی)رونوشت كارت شناسايی اقتصادی  -4

 رونوشت شناسه ملی -5

 ( انجام شده بوسیله شركت متقاضيو در مورد موضوع قرارداد مفید ،مکفی)دماتي مشابه فهرست سوابق خ -6

 با ذكر می ان مبلغ و مدت قرارداد (سال گذشته پنجحداقل طي )   

 سال گذشتهپنجكپي حداقل يك قرارداد از قراردادهاي قبلي شركت متقاضي در زمینه امور موضوع قرارداد در طول  -7

 )در زمینه خدمات نظافتي و فضاي سب (سوابق خدماتی شركت مربوط به فعالیتهای اخیراز  رضايت نامهكپی  -8

 و تهیه و توزيع مواد و لوارم  فضاي سب  خدمات وبهداشتی و آبدارخانه های  ،انجام امور خدمات نظافتیرارداد ق -9

 هنر  بهداشتی مصرفی شوينده و نظافتی         

 ت مربوط به شرکت در مناقصه می باشد.يک برگ تذکرات که شامل شرايط و نکا -10

 .مورد قبول است همچنین فرم تذكرات با امضاهای مجاز و مهر شركت پیوست و  و فرم متن قرارداد :توجه  

 پیشنهاد قیمت   (پاکت  ج)

 

 درج شود .وبدون قید وشرط با عدد وحروف در سربرگ شرکت قیمت پیشنهادي براي موضوع مناقصه

 (گرددقرارداد محاسبه ضمیمه ونفرکار  ,کار ترمربع بر حسب م آنالیز) 

 

 چهارشنبهتا پايان وقت اداری روز  بايست در يک پاكت  با لفاف مناسب و الک و مهر شده ب و ج مي ،پاكتهای  الف :توجه

 خیابانخیابان سرهنگ سخائی بعد از  :به نشانیدانشگاه هنر  دفتر حقوقی و تنظیم قراردادهادرتحويل   15/12/7139

  .و رسید دريافت نمائیدشود   56سی تیر پالک  
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  تذکرات

 .است  ارائه پیشنهاد به منزله پذيرش شرايط موضوع مناقصه-1

 دانشگاه مجاز بهاين  وبوده   شرايط عمومي مناقصه تابع آئین نامه مالي معامالتي دانشگاه-2                

 لذاشرکت نمودن در مناقصه و ارائه پیشنهاد  ايجاد هیچگونه  .باشدها ميلیه پیشنهاديا قبول ک  رد                 

  .سلب اختیار برای کارفرما نمی نمايديا حق برای شرکت کنندگان و ايجاد تکلیف                 

ی تی ر پ الک در محل خیابان سرهنگ سخائی بعد از خیابان س  در جلسه کمیسیون مناقصه برای بازگشائی پاکتها-3

-اند، با معرف یهائی که پیشنهاد ارائه نمودهشرکتبرگزار می شود و حضور نماينده  (حوزه رياست  اطاق جلسات)  56

 . ) زمان و ساعت برگزاری جلسه مناقصه در زمان تحويل مدارک اعالم میگرددنامه بالمانع می باشد.

تص می  گی ری در  (،در پاک ت ب)ه ر ي ک از م دارک م ذکور  فق داندر ص ورت  .مدارک ارزيابی بايستی کامل باشد -4

 خصوص باز نمودن و يا رد آن با کمیسیون مناقصه می باشد. 

ک ه س پرده آن ان ت ا  ش ودپیشنهادها از طرف دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته ونفرات اول و دوم مناقصه اعالم مي-6 

توانند جهت الفاصله ميوب شودبقیه شرکت کنندگان آزاد ميشد وسپرده د قرارداد نزد دانشگاه ضبط خواهدپايان عق

 تضمین خود به دفتر امور مالي دانشگاه مراجعه نمايند.اخذ 

لی  ض   مانت ش   د وش   رکت از امض   اي ق   رارداد مربوط   ه ي   ا تس   نچ   ه پیش   نهاد ش   رکت م   ورد قب   ول واق   ع چنا-7

ش  گاه هن  ر ب  دون اينک  ه نی  ازي ب  ه در م  دت مق  رر اس  تنکاف نم  ود دان (ق  رارداد 6م  اده حس  ن اج  رای تعه  دات )

 داري اثبات استنکاف يا اقامه هرگونه دلیل ويا تهیه اظهارنامه يا تسلی  دادخواست يا اقدامي از مجاري ا

 يا قضائي داشته باشد 

 

مناقص  ه را ب  ه س  ود دانش  گاه ض  بط نماي  د واي  ن ش  رکت ح  ق هرگون  ه اعتراض  ي را  ش  رکت در توان  د تض  مینم  ي

 نمايد.از خود سلب و اسقاط مي نسبت به مورد مذکور

 هزينه کلیه آکهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.-8

شرکت کنندگان می بايست با مطالعه دقیق قرارداد نسبت به ارائه قیمت اقدام ضمن اينکه بعضی از موارد مذکور ذيل در قرارداد آمده است و

 لیکن توجه به موارد زير ضروری است.  ،نمايند

 .می باشد نفر 110  گاه برای حج  کار موضوع قرارداددانشمورد نیاز  نفرات تعداد-9

 ، و پرداخت اضافه کار(97% افزايش  به سال 20)با  98حداقل حقوق مصوب در سال  ،حقوق پايه برای هر نفر-10

 د. قانون کار می باش مصوبات  ديگر مزايا،  طبقبازخريد خدمت  و، سنوات، عیدی و حق اوالد، مرخصی

 .در نظر گرفته شودعلی الحساب  در ماه  اضافه کارساعت  120 تا سقف، رای هر نفر با توجه به ساعت کاریب-11

 وس  و کود و نهال گل و گیاه ومواد,اي آبدارخانه اشتي،نظافتي، بهد شوينده و سمی و لوازم و توزيعتهیه -12

 ،از مراکز فروش معتبر  برند  و کیفیت و سببرحسفارش ناظر قرارداد لیست ضمیمه و طبقفضاي سبز -13 

 . درج شود قیمتپیشنهاد بهمربوطه  آن در آنالیز پیشنهادیمبلغ  محاسبه .است پیمانکار بعهده  

 طبق قانون پس از ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده، درصد مربوطه عالوه بر مبلغ قرارداد پرداخت -14

 (.محاسبه نگرددارزش افزوده مبلغ ، پیشنهادی  قیمتو جمع به آنالیز محاسدر)بنابراين .شودمی

 برای  هماهنگی  به  منظور کسب  اطالعات  بیشتر و  پاسخگوئی  در مورد  موضوع  قرارداد **       

  ش ماره  ب ا  17" دردانشگاه هنرمراجعه  و يا تا ساعت  امور حقوقی و تنظی  قراردادها دفتربه آقای بیدهندی "

 تماس حاصل فرمائید.     09122266920تلفن   همراه نامبرده   

 امضاء ومهر شرکت                                                                                                      

 


