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 تضمین شرکت در مناقصه  )پاکت  الف(

 
 )ریال به یکی از سه صورت زیر: ٠٠٠/٠٠٠/٦٥١  ضمانت نامه به مبلغ -١

 ماه سهالف: ضمانت نامه بانکی قابل تمدید تا 
 ب: ارائه چك بانکي(تضمیني) 

 ه هنرنزد بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی بنام سپرده جاری دانشگا  ١٠٤٥٨١٢٩ج: واریز به حساب شماره 

 اسناد مناقصه مدارک شناسایی شرکت و )پاکت ب(
 رونوشت مصدق اساسنامه-۱             

 موضوع فعالیت و دارندگان امضاء  ،موجودیت شرکت ،رونوشت آگهي روزنامه رسمي شرکت مبني بر اعتبار اساسنامه-٢
 )در روزنامه رسمی  و نیز در صورت تغییرات ارائه آخرین آگهی(مجاز آن   

  ریزی گواهینامه صالحیت فنی از سازمان مدیریت و برنامهو رونوشت گواهینامه صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعي   -٣           
  ١٤٠٠ پایان شهریور سال  تا  با اعتبار

 )کد اقتصادی دریافتی از سازمان امور مالیاتی(رونوشت کارت شناسایی اقتصادی -٤              
 و ثبت شرکت  شناسه ملیرونوشت -٥
 ) انجام شده بوسیله شرکت متقاضيو در مورد موضوع قرارداد مفید ،مکفی(فهرست سوابق خدماتي مشابه -٦

 با ذکر میزان مبلغ و مدت قرارداد )سال گذشته پنجحداقل طي (   
 گذشته سه سالدر طول  کپي حداقل یك قرارداد از قراردادهاي قبلي شرکت متقاضي در زمینه امور موضوع قرارداد-٧
 )تعمیرو نگهداری تاسیسات(در زمینه خدمات از سوابق خدماتی شرکت مربوط به فعالیتهای اخیر رضایت نامهکپی -٨
 و تجهیرات برقی و مکانیکیونظارت راهبردی تاسیسات، بازسازی تعمیرو نگهداری  انجام امور خدمات رارداد ق-٩

 کات مربوط به شرکت در مناقصه می باشد.یک برگ تذکرات که شامل شرایط و ن-١٠
 .مورد قبول است همچنین فرم تذکرات با امضاهای مجاز و مهر شرکت پیوست و  و فرم متن قرارداد :توجه  

 
 پیشنهاد قیمت   )پاکت  ج(

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

 همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد)در پاکت ج و  محاسبه و سایر هزینه ها نفرکارتعدادب بر حس آنالیز( 
 

 تا پایان وقت اداری روز  بایست در یک پاکت  با لفاف مناسب و الک و مهر شدهب و ج مي ،پاکتهای  الف :توجه
 دانشگاه هنر  در دفتر دبیرخانه محرمانهتحویل ٢٨/٤/٩٩ه شنب 

  .و رسید دریافت نمائیدشود  )حوزه ریاست ٥٦سرهنگ سخائی بعد از خیابان سی تیر پالک  خیابان :به نشانی(
                              

 قبول دارم 
 مهر و امضا



 
 

 ۲ 

  
 توضیحات  و تذکرات

مدارک به لحاظ رعایت بهداشت و پرو تکل پیشگیری از شیوع بیماری کروناه هریک به تفکیک در کاور  پالستیکی و 
 .طی یک سی دی  ارائه گرددشناسایی شرکت طبق درخواست فوق  مدارک یز  فایلن

 .است ارائه پیشنهاد به منزله پذیرش شرایط موضوع مناقصه-١
 لذاشرکت  .باشدمي هالیه پیشنهادیا قبول ک  رد   دانشگاه مجاز بهاین  بوده و  شرایط عمومي مناقصه تابع آئین نامه مالي معامالتي دانشگاه-٢                
  .سلب اختیار برای کارفرما نمی نمایدیا  نندگان و ایجاد تکلیفکنمودن در مناقصه و ارائه پیشنهاد  ایجاد هیچگونه حق برای شرکت                       

حوزه  اطاق جلسات(  ٥٦الک محل خیابان سرهنگ سخائی بعد از خیابان سی ر پ در کمیسیون مناقصه برای بازگشائی پاکتهاعلنی جلسه -٣
برگزاری جلسه مناقصه در  دقیق ( زمان و ساعتمی باشد.ضروری نامه ، با معرفیشرکتهانماینده  مدیرعامل یابرگزار می شود و حضور )ریاست 

 . اعالم میگرددیا بصورت پیامک   زمان تحویل مدارک 
 تصمیم گیری در خصوص باز نمودن و یا رد )،در پاکت ب(ز مدارک مذکور هر یک ا فقداندر صورت  .مدارک ارزیابی بایستی کامل باشد -٤

 با کمیسیون مناقصه می باشد. ) (پیشنهادپاکت ج
که سپرده آنان تا پایان  شودمورد بررسي قرار گرفته ونفرات اول و دوم مناقصه اعالم مي کمیسیون معامالت دانشگاه پیشنهادها از طرف-٦ 

تضمین خود به دفتر توانند جهت اخذ ميدر وقت اداری و شودشد وسپرده بقیه شرکت کنندگان آزاد ميه ضبط خواهدد قرارداد نزد دانشگاعق
 امور مالي دانشگاه مراجعه نمایند.

در  )قرارداد ٦ماده لیم ضمانت حسن اجرای تعهدات (شد وشرکت از امضاي قرارداد مربوطه یا تسنچه پیشنهاد شرکت مورد قبول واقع چنا-٧
یا  مدت مقرر استنکاف نمود دانشگاه هنر بدون اینکه نیازي به اثبات استنکاف یا اقامه هرگونه دلیل ویا تهیه اظهارنامه یا تسلیم دادخواست

مناقصه را به سود دانشگاه ضبط نماید واین شرکت حق هرگونه  شرکت در تواند تضمینداري یا قضائي داشته باشد مياقدامي از مجاري ا
 نماید.راضي را نسبت به مورد مذکور از خود سلب و اسقاط مياعت

 هزینه کلیه آکهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.-٨
 شرکت کنندگان می بایست با مطالعه دقیق قرارداد نسبت به ارائه قیمت ضمن اینکه بعضی از موارد مذکور ذیل در قرارداد آمده است و

 ،اقدام نمایند
 .می باشد نفر ۱۱  گاه برای حجم کار موضوع قرارداددانشورد نیاز م تعداد نفرات-۹
  تنظیم و محاسبه گردد .آنالیز یک طی ۹۹در سالطبق آخرین مصوبه شورایعالی کار   ،کاربرای هر نفر  و دستمزد حقوق – ۱۰

 طی یک الحاقیه  محاسبه و به قرارداد اضافه میگردد )ن در سال بعد به همان میزا( در صورت اعالم دستمزد ومزایای مصوب کارگران  و افزایش          
 .در نظر گرفته شودعلی الحساب در ماه  اضافه کارساعت  ۰۰۱ تا سقف، رای هر نفر با توجه به ساعت کاریب-۱۱

 . ده پیمانکار استهبعخارج از قرارداد  لوازم مصرفی با سفارش ناظر  کارفرما  در قبال ارائه فاکتور رسمیتهیه -۱۲
 .شودمی  طبق قانون پس از ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده، درصد مربوطه عالوه بر مبلغ قرارداد پرداخت-١٣       

   ).محاسبه نگرددارزش افزوده مبلغ ، پیشنهادی  قیمتو جمع محاسبه آنالیز در(بنابراین             
اداره فنی و نظارت   دفتر در ساعات اداری بهخگوئی  در مورد  موضوع  قرارداد بیشتر و  پاسبرای  هماهنگی  به  منظور کسب  اطالعات  **

 آن ادارهمایندگان نهمراه شماره  تلفن    با  ١٧دانشگاه هنرمراجعه  و یا تا ساعت پردیس باغ ملی در  برطرحهای عمرانی
 بنام مهندس ربیعی ٠٩١٢٣٦٠٩٠٣٧ماره حیدری و در کرج به ش.بنام مهندس ٠٩١٢٢٠٠٣٨٥١ به شمارهدر تهران 

  تماس حاصل فرمائید.  
   

                                                                                                                                                                             قبول دارم
 امضاء ومهر شرکت
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 پاکت ج )درج در فرم پیشنهاد قیمت  ( 
 

 

               پیشنهاد قیمت در ماه :    
 به عدد:                                                                                                   

 به حروف:                                                                                   
 

 به عدد:                                     :      سالپیشنهاد قیمت در             
 به حروف:                                                                                     

 
            

 به عدد:               پیشنهاد قیمت حق مدیریت در ماه:    
 به حروف:                                                                                  

      
                                                                                        

                                                                         
 

 کلیه قیمتهای پیشنهادی  خوانا نوشته شوند و با نوار چسب شیشه ایی پوشانده شوند.
 
 

                                                                               
 مهر و امضا                                                                                                                                                        

                                                                                      شرکت پیشنهاد دهنده                                                                                                                                                      
   


