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  شهرکرد دانشگاه )2/95ي شمارهعمومی مناقصه 

  1395در سال دانشگاه شهرکرد خدمات عمومی و نظافت ي مناقصه

با شرایط ذیل  ،از طریق برگزاري مناقصه عمومی را95در سال دانشگاهاین  نظافت خدمات عمومی ودر نظر دارد  شهرکرد دانشگاه

 دربا توجه به موارد ذکر شده  دینما ط دعوت مییشرکت هاي متقاضی واجد شرا هیکل ازلذا  ،پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید به

د یر مدارك قیوسا مناقصه درهمراه با تضمین شرکت   ،متیشنهاد قیپفرم قالب پیشنهاد خود را در  )نمونه قرارداد ،مناقصه کاربرگ(اسناد

مدارك مورد  شرکت به همراهه اوراق و ممهور نمودن به مهر یکلامضاء  ،لیتکمه و پس از یل تهی، طبق مشخصات ذن کار برگیشده در ا

تحویل نموده و رسید قراردادها  حقوقی و اموراداره به  ) 2حات بندیمطابق توض(5/2/95تا تاریخحداکثر  )1مدارك ذکر شده در بند (نیاز 

  .دریافت نمایند

  :مدارك مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه  ـ 1
یا ، بانکی ي هضمانت نام بصورت ریال )یک میلیارد و ششصد میلیون( 000/000/600/1 مبلغ مناقصهتضمین شرکت در   1-1

  .چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه شهرکرد
  .باشد  ماه 3به مدت  شنهاده، باید از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیزمان شروع اعتبار ضمانت نام :حتوضی

کر آدرس دقیق و با ذ ،مدیر عامل ي هفتوکپی شناسنام ،آگهی آخرین تغییرات شرکت ،هاسناماس: مستندات ثبتی شرکت شامل   1-2
  . شماره تلفن تماس

  .کاروامور اجتماعی  ي اداره از مهر و امضاء شدهمعتبر هیدییتأ  1-3
  گواهینامه ایمنی پیمانکاران ارائه شده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  1-4
  ) .حاً از دستگاههاي دولتی یترج( کاري مرتبط با موضوع مناقصه به نام شرکت  سابقهمورد  دو  1-5
در صورت  و حاً از دستگاههاي دولتییترج(با موضوع مناقصه به نام شرکت گواهی حسن انجام کار مرتبط ک موردیحداقل   1-6

  . )ضمیمه گردد موجود بودن گواهی بیشتر
  .شنهاد دهندهیپ شرکت با درج مهر وامضاء) نمونه قرارداد و اربرگ مناقصهشامل ک(اسناد مناقصه   1-7
  ).آخر کاربرگ اتصفح(مبلغ پیشنهادي  ي ل شدهیفرم تکم  1-8
  .)مه شود یه وضمیشنهاد دهنده تهید توسط شرکت پیکه با( مت یز برآورد قیآنال  1-9
  :مناقصه مدارك  تحویل ه ویته ي هنحو ـ  2
  .شود هیر تهیز پاکت جداگانه به صورت سهبایستی  در  مذکور ركومدا اسناد  2-1
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  ). 1 -1بند ( مختص تضمین شرکت در مناقصه  : )پاکت الف
  ).مناقصه کاربرگر از صفحه آخریبه غ 6 -1تا  2-1مطابق بندهاي (مختص سایر اسناد و مدارك  :) پاکت ب
د توسط خود یکه با) 8 -1بند ( متیز قیآنال ي همیبه ضم ،)7 -1بند (پیشنهادي  قیمت ي ل شدهیمختص فرم تکم  ) :پاکت ج

  . مه گرددیه وضمیشنهاد دهنده تهیپ
  .با چسب چسبانده و مهر و امضاء گرددز ین بر روي آن درج  شده و در پاکتها الزم است  عنوان هر پاکت  2-2
 الزم است مجموعه ،چسب ومهر کردن در پاکتهاو الكمجزا ودر پاکتهاي سه گانه فوق به صورت بعد از قراردادن مدارك   2-3

  .شنهاد دهنده و موضوع مناقصه ذکر گرددیو بر روي آن نام شرکت پ گذاشتها لفاف مشترك یک پاکت یز در ین آنها
 ،بدون خط خوردگی و الك گرفتگی باید ،مهیمت ضمیز قیپیشنهادي و آنال تخصوصاً فرم قیم ،کلیه اسناد و اوراق مناقصه  2-4

  .، با درج مهر و امضاء هاي رسمی شرکت باشداضافه شرطد و یق گونهبدون هیچ ،و حروفعدد  مبلغ به ذکر با ،بصورت خوانا
  .صاحبان امضاء در اسناد الزم است ي همه  که طبق اساسنامه صاحبان امضاءهاي تعهدآور شرکت متعدد باشند، امضاءیدر صورت

  .اراي خط خوردگی و الك گرفتگی ترتیب اثر داده نخواهد شدمخدوش و د ،به پیشنهادهاي مشروط  2-5
ر یسا. به متقاضی عودت داده خواهد شدپس از انجام تشریفات قانونی مدارك  نیا مدارك، اصل ي در صورت ارائه  2-6

  .قابل استرداد  نخواهند بود) می گرددط خاص خود مسترد ین شرکت در مناقصه که با شرایاز تضمریغ(مدارك
  :اختصاصی  طیشراـ  3
  95شهرکرد در سال  دانشگاه خدمات عمومی و نظافت :عبارت است مناقصهموضوع   1 -3
  .می باشد پیوستنمونه قرارداد مندرج در شرح خدمات ط اختصاصی ویشرا طبق : موضوع قراردادمشخصات   3-2
  . 115پستی  صندوق –بلوار رهبر  -شهرکرد: شهرکرد به آدرس  دانشگاه:  اجراء محل  3-3
  .د شهرکر دانشگاهاعتبارات جاري از محل : تأمین اعتبار حلم  3-5
  .می باشد  ک سالیمدت به  9/2/96غایت ل 10/2/95خیمدت اجرا از تار: انجام کار  مدت  3-6
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  :ات ظـ مالح 4
دفتر امور حقوقی و امور ، ریاست دانشگاه شهرکرد، ساختمان، بلوار رهبرشهرکرد،  :شنهادهایل اسناد وپیآدرس ومحل تحو  4-1

  . قراردادها

  .5/2/95مورخ یکشنبه روزان وقت اداري یپا: شنهادهاین مهلت قبول پیآخر  4-2
   6/2/95 مورخ دوشنبه زروصبح  10 ساعت: زمان بازگشایی پیشنهادها  4-3
  .خواهد بود پیمانکار  ي به عهده) ........و ، عوارضمالیات ،بیمه( کلیه کسورات قانونی   4-4
هریک از  انصراف نزد دانشگاه نگهداري و در صورت  ، تا هنگام عقد قرارداد نهائی با برنده دوم واول  برندگان ي سپرده  4-5

  .به نفع دانشگاه ضبط خواهد شدل یبه هر دل برندگان
 ي ات موضوع مناقصه طبق برنامهط و مشخصیشرا ي لی در زمینهیتکم اطالعات ه وکسبیتوج جهتشرکت کنندگان می توانند   4-6

  .ندیهی شرکت نمایدر جلسه توج ت خدمات و نظافتید از موقعیربرگ ضمن بازدن کاین شده در اییزمانی تع
  .انجام می شود  1/2/95 مورخچهارشنبه روز صبح 9ساعت : د از محل اجراي موضوع قراردادیبازد  4-7
شگاه امور اداري دانت یریدر محل مد ،10 ساعت 1/2/95مورخ چهارشنبه روزهی یتوج ي زمان و مکان برگزاري جلسه  4-8

  .شهرکرد می باشد
  .دانشگاهسرپرست اداره تدارکات دانشگاه شهرکرد، : نشانی ارسال پرسش هاي مناقصه گران در مورد اسناد مناقصه   4-9
  1/2/95 مورخچهارشنبه روز صبح9 ساعت: ناقصه گران در مورد اسناد مناقصهارسال پرسش هاي م مهلت  4-10
رت یمغا) کاربرگ، نمونه قرارداد(هی با مفاد اسناد مناقصهیتوج ي هاي ارائه شده در جلسهیحات و راهنمائیدر صورتی که توض  4-11

مدیریت امور د ییه مناقصه گران به تأیا در صورت جلسه اي که با امضاء کلیداشته باشد، چنانچه بصورت مکتوب ابالغ شده و
نصورت فقط یر ایت استناد داشته و متمم اسناد مناقصه محسوب خواهد شد، در غید گردد، قابلیده باشد قیدانشگاه رسري ادا

  .ر مورد قبول نخواهد بودیط مغایون مناقصه بوده وشرایسیط و مندرجات اسناد مناقصه مالك عمل کمیشرا
ه در اسناد یشنهادها با صدور الحاقیم پین شده براي تسلیین روز تعیآخرش از یمناقصه گزار، می تواند حداکثر تا مدت سه روز پ  4-12

  .ق اندازد یشنهادها را به تعویش پیا گشایم یا موعد تسلید نظر به عمل آورده ویمناقصه تجد
  .)فارسی(ران یزبان رسمی جمهوري اسالمی ا: شنهاد، مکاتبات ومدارك مربوط به آن یزبان هاي اصلی پ  4-13
  .ست ین مجاز نیگزیشنهاد جایه پیاار  4-14
  .شنهاد، اعتبار داشته باشدیم پین موعد تسلیماه پس از آخر 3د تا یشنهادها، بایپ  4-15
ک نسخه یک نسخه اصل وید به تعداد یبا) ل شده از جانب مناقصه گزاریتحو ي ر از اسناد مناقصهیغ(» ب«ات پاکت یمحتو  4-16

اوراق آن را مهر و  ي هیک نسخه رونوشت که کلیمی تواند  گر اصل مناقصه ي نسخه ي رائهدر صورت عدم ا. ه شودیرونوشت ته
  .م اصل مدارك خواهد بودیظف به تسلؤد و در صورت برنده شدن میامضاء نموده باشد ارائه نما
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م یخ تسلیروز قبل از تار کید حداقل ظرف یشنهاد نباشد، بایل به شرکت درمناقصه وارائه پیدار اسناد مناقصه، مایاگر خر  4-17
  .شنهاد ها، مراتب انصراف خود را به صورت کتبی به مناقصه گزار اعالم کند یپ

در معامالت دولتی  دولت باید مشمول قانون منع مداخله کارکنانن)  ندگان شرکتیران، سهامداران و نمایمد(طرف قرارداد   4-18
  . دنباش

ن نکته یت ایات اسناد نداشته ودر صورت عدم رعاید به محتویچگونه شرط جدیکردن ه ا اضافهیین یپیشنهاد دهنده حق تع  4-19
  .شنهاد مربوطه مردود خواهد بود یپ

  .ا خالف واقع، با متخلفین مطابق مقررات برخورد خواهد شدیمدارك جعلی  ي ا ارائهیدرصورت احراز هرگونه تبانی   4-20
مناقصه  ي کل مبلغ قرارداد از برنده درصد 10بانکی معادل  ي د قرار داد ضمانت نامهجهت ضمانت انجام تعهدات، در حین عق  4-21

  .اخذ خواهد شد
ربط از شرکت طرف قرارداد یی به مراجع ذیف قانونی وهر نوع پاسخگویه تکالیضمانت حسن انجام کار قراردادجهت اجراي کل  4-22

د ییکارفرما نگه داشته شده و پس از اتمام مدت قرارداد در صورت تأ ص کارفرما از مبلغ هر پرداخت کسرونزدیا به تشخیاخذ و
  .ط قانونی مسترد خواهد شد یانجام تعهدات طبق شرا
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  )متیق پیشنهادفرم (

  شهرکرد دانشگاه )2/95(ي شمارهعمومی مناقصه 

 1395دانشگاه شهرکرد در سال و نظافتخدمات عمومی  ي مناقصه

  .................................................................................) ...........................شنهاد دهندهیام شرکت پن(بدینوسیله 

ه جزئیات مطالعه کلیضمن  ،95نظافت دانشگاه شهرکرد در سال خدمات عمومی وعمومی  ي مناقصه با عنایت به مفاد اسناد
  :ذیل اعالم می دارد  رحقیمت پیشنهادي خود را به ش مذکور خدمات جهت اجراي قصهمندرج در اسناد منا

  عنوان فضاي کاري
 مورد نظر

  
  مساحت

)متر مربع(  
(S) 

 )ریال ( مبلغ پیشنهادي 

مبلغ پیشنهادي براي یک 
متر مربع فضاي مورد نظر 

  در ماه
A)( 

مبلغ پیشنهادي براي 
هریک از فضاهاي مورد 

  نظر در ماه
A)(* (S) 

جمع مبلغ پیشنهادي براي هر 
یک از فضاهاي مورد نظر در 

  طول سال
 )12  (* A  *  (S) 

    19000 مجموعۀ خوابگاهها

مجموعۀ ساختمانهاي اداري 
، آموزشی، فرهنگی ،ورزشی 

 و غیره
76000    

    125000 محوطه ها و فضاهاي باز

  هاي لوازم و تجهیزات مورد نیاز هزینه

   ي مدیریتیها هزینه

   )ریال(مبلغ کل پیشنهادي به عدد  

  )ریال(مبلغ کل پیشنهادي به حروف  
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  . الك گرفتگی و قید و  شرط باشد ،قیمت پیشنهادي می بایست بدون هر گونه قلم خوردگی  -:توجه
  . به پیشنهاداتی که درآن مبلغ پیشنهادي با حروف نوشته نشود ترتیب اثر داده نخواهد شد -
  .شنهادي کل می باشد یمت پیق ،مت در مناقصهیابی قیك ارزمال -
  هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.تحویل گردد )ج(مت منحصراً در پاکت یز قیآنال ي مهیل به ضمین فرم پس از تکمیا .-


