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

 65تیر پالک 

 

 تضمین شرکت در مناقصه  (پاکت  الف)

 

 (ريال به یکی از سه صورت زیر: 000/000/080  ضمانت نامه به مبلغ -1

 الف: ضمانت نامه بانکی قابل تمدید تا دو ماه

 تضميني( ب: ارائه چك بانكي)

نزد بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی بنام سپرده جاری   10168101ج: واریز به حساب شماره 

 دانشگاه هنر

 اسناد مناقصه مدارک شناسایی شرکت و (پاکت ب)

 رونوشت مصدق اساسنامه    -1

موضمو   ،موجوديمت شمر ت ،رونوشت آگهي روزنامه رسممي شمر ت مبنمي بمر ارتبمار اساسمنامه  -0

 (و نیز در صورت تغییرات ارائه آخرین آگهی)رندگان امضاء مجاز آن فعاليت و دا

تما پایمان و معتبمر  1311-1318رونوشت گواهینامه صالحیت از وزارت  ار و اممور اجتمماري سمال    -3

  11سال 

 (کد اقتصادی دریافتی از سازمان امور مالیاتی)رونوشت کارت شناسایی اقتصادی  -1

 رونوشت شناسه ملی -6

( انجمام شمده بوسميله و در مورد موضمو  قمرارداد مفید ،مکفی)خدماتي مشابه فهرست سوابق  -5

 شر ت متقاضي

 با ذ ر ميزان مبلغ و مدت قرارداد (سال گذشتهپنجحداقل طي )   

 پي حداقل يك قرارداد از قراردادهاي قبلي شر ت متقاضي در زمينمه اممور موضمو  قمرارداد در  -7

 سال گذشتهپنجطول 

تاسیسمات )در زمينه خمدمات سوابق خدماتی شرکت مربوط به فعالیتهای اخیراز  رضايت نامهکپی  -8

 (برقی و مکانیکی

وباز سازی تاسیسات و تجهییزات برقی و مکمانیکی تعمیر و نگهداری انجام امور خدمات رارداد ق -1

 دانشگاه

 یک برگ تذکرات که شامل شرایط و نکات مربوط به شرکت در مناقصه می باشد. -10

ممورد همچنین فرم تذکرات با امضاهای مجماز و مهمر شمرکت و  هاپیوست و ن قراردادفرم مت :توجه  

 .قبول است 

 

 پیشنهاد قیمت   (پاکت  ج)

 

 درج شود .وبدون قيد وشرط با ردد وحروف در سربرگ شرکت قيمت پيشنهادي براي موضو  مناقصه

 (گرددقرارداد محاسبه ضمیمه نفرکار  سببر ح آنالیز) 

 

تا پایان بايست در یک پاکت  با لفاف مناسب و الک و مهر شده ب و ج مي ،ی  الفپاکتها :توجه

  :به نشانی)دانشگاه هنر  در" قراردادها اموردفتر  "تحويل  16/0/8131 شنبهیکوقت اداری روز  

  .و رسید دریافت نمائیدشود   (65خیابان سرهنگ سخائی بعد از خیابان سی تیر پالک 
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 ضیحاتو تو تذکرات

 .است ارائه پيشنهاد به منزله پذيرش شرايط موضو  مناقصه-1

ايمن  بموده و  شرايط رمومي مناقصه تابع آئمین ناممه ممالي معمامالتي دانشمگاه-0                

 دانشگاه مجاز به

د  ایجماد لذاشرکت نمودن در مناقصه و ارائه پیشنها .باشدها ميليه پيشنهاديا قبول    رد                 

 هیچگونه 

  .سلب اختیار برای کارفرما نمی نمایدیا حق برای شرکت کنندگان و ایجاد تکلیف                 

در محل خیابان سمرهنگ سمخائی  در جلسه کمیسیون مناقصه برای بازگشائی پاکتها-3

برگمزار ممی شمود و  (حموزه ریاسمت  اطماق جلسمات)  65بعد از خیابان سی تیر پالک 

ناممه بالممانع ممی انمد، بما معرفمیهائی که پیشنهاد ارائمه نممودهشرکتنماینده حضور 

با اطمال     زمان تحویل مدارکبعد از ) زمان و سارت برگزاری جلسه مناقصه در باشد.

 . خواهد رسید 

در )هر یک از ممدارک ممذکور  فقداندر صورت  .مدارک ارزیابی بایستی کامل باشد -1

و یما رد  ( پیشنهاد قیمت-پاکت ج) تصمیم گیری در خصوص باز نمودن (،ب الف و پاکت

 آن با کمیسیون مناقصه می باشد. 

پيشنهادها از طرف دانشگاه مورد بررسي قرار گرفتمه ونفمرات اول و دوم مناقصمه -5 

شمد د قمرارداد نمزد دانشمگاه ضمبط خواهد ه سپرده آنان تا پايمان رقم شودارالم مي

تضممين خمود توانند جهت اخذ الفاصله ميوب شودنندگان آزاد ميوسپرده بقيه شر ت  

 به دفتر امور مالي دانشگاه مراجعه نمايند.

شممد وشممر ت از امضمماي قممرارداد نچممه پيشممنهاد شممر ت مممورد قبممول واقممع چنا-7

در مممدت  (قممرارداد 10ممماده ليم ضمممانت حسممن اجممرای تعهممدات )مربوطممه يمما تسمم

بممدون اينكممه نيممازي بممه انبممات اسممتنكاف يمما دانشممگاه هنممر  مایممدمقممرر اسممتنكاف ن

اقامممه هرگونممه دليممل ويمما تهيممه ااهارنامممه يمما تسممليم دادخواسممت يمما اقممدامي از 

 داري يمممممممممممممما قضممممممممممممممائي داشممممممممممممممته باشممممممممممممممد مجمممممممممممممماري ا

مناقصممه را بممه سممود دانشممگاه ضممبط نمايممد وايممن  شممرکت در توانممد تضمممینمممي

و  شمممر ت حمممق هرگونمممه ارتراضمممي را نسمممبت بمممه ممممورد ممممذ ور از خمممود سممملب

 نمايد.اسقاط مي

 هزینه کلیه آکهی ها به رهده برنده مناقصه می باشد.-8

شمرکت کننمدگان ممی بایسمت بما م العمه ضمن اینکه بعضمی از مموارد ممذکور ذیمل در قمرارداد آممده اسمت و

 لیکن توجه به موارد زیر ضروری است.  ،دقیق قرارداد نسبت به ارائه قیمت اقدام نمایند

 .می باشد نفر 7  موضو  قراردادانجام گاه برای دانشد نیاز مورتعداد نفرات - 9

و پرداخت (99مصوبافزایش   با ) 99حداقل حقوق مصوب در سال  ،حقوق پایه برای هر نفر-01

و اضمافه  ، سمنوات، ریمدی مرخصیبازخرید، حق اوالدپایه سنوات حق مسکن ،بن  رفاهی  یک 

 قانون کار می باشد. مصوبات  ،  طبقکار
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رلمی الحسماب  در ماه  سارت اضافه کار 011 تا سقف، رای هر نفر با توجه به سارت کاریب-00

 .در نظر گرفته شود

 و بممه حقمموق و مزایممای پرسممنل  نابممت بمموده  مربمموط در آنممالیز پیشممنهادیمبلممغ  محاسممبه  -01

 . متغیر و برحسب پیشنهاد می باشد  لباس و کفش و هزینه مدیریتی  قیمتپیشنهاد

قانون پس از ارائه گواهی نبت نام مالیات بر ارزش افزوده، درصمد مربوطمه رمالوه بمر طبق -11

 مبلغ قرارداد پرداخت 

 (.محاسبه نگرددارزش افزوده مبلغ ، پیشنهادی  قیمتو جمع محاسبه آنالیز در)بنابراین .شودمی

رد  برای  هماهنگی  به  منظور کسمب  اطالرمات  بیشمتر و  پاسمخگوئی  در ممو**       

 موضو   قرارداد 

" دردانشگاه  فنی و نظارت بر طرحهای رمرانیامور  دفتر" مهندس حسینی به آقای 

     تماس حاصل فرمائید.     55731001مستقیم شماره  تلفن     با  15هنرمراجعه  و یا تا سارت 

امضاء                                                                                                  

 ومهر شر ت


