
 فضاي سبز دانشگاه محقق اردبيلي و احداث ي نگهداري آگهي مناقصه

 

هـاي   با شرايط زير به شـركت  ماه هفتبه مدت  15/08/93لغايت  16/01/93ي دانشگاه را از تاريخ  دانشگاه محقق اردبيلي در نظر دارد نگهداري فضاي سبز محوطه

 :واجد شرايط واگذار نمايد

جايي و واكـاري انـواع گـل، بوتـه، نهـال و       جابه جايي خاك،كاشت چمن، گل، بوته، نهال و كندن، جابه شامل و كشت فضاي سبز سازي آمادهموضوع مناقصه شامل 

پاشـي، كـوددهي،    زنـي دسـتي، سـم    آبياري مناسب و كـافي، وجـين علـف هـرز، شـخم     : فضاهاي سبز جديداالحداث شاملو نگهداري فضاي سبز موجود و  درخت

زنـي، مـازاد هـرس، جـاروب نمـودن مـازاد چمـن         هاي هرز وجين شده و مازاد چمن آوري و حمل علف زني چمن، جمع ها، هرس، حاشيه گلچيني  زني، غنچه چمن

هـا، ايجـاد    ي دانشگاه، حمل، بارگيري و توزيع كود دامي به سطوح فضاي سبز، ايجاد تشتك در پاي نهال ريخته شده در سطح معابر و حمل آنها به خارج از محوطه

زنـي سـطوح    هـاي اضـافي، سـيخك    جوش و پاجوش و حذف تنـه و شـاخه   كاري، حذف تنه گيري و ترميم سطوح چمن نهر حسب نياز، حذف چمن حسب نياز، لكه

نگهـداري  هاي هرز، قطعات درختكاري شده و سـاير عمليـات مـورد نيـاز بـراي       روبي و مبارزه با آفات و علف هاي روي چمن و گل، خزان كاري، نظافت آشغال چمن

 .دنمعين نماي آنانبه هر مساحت و هر تعدادي كه  و ناظر و ساير امور مرتبط با كشت و نگهداري فضاي سبز طبق طرح و نظر كارفرما فضاي سبز

 .ي پيمانكار خواهد بود به عهده در طول مدت قرارداد ي دانشگاه نظافت محوطه -

از جمله انتقال نشـاها و   دانشگاه ي پالستيكي هاي داخل گلخانه ّف به همكاري در فعاليت مكلم نياز كارفرما در صورت تشخيص و اعالپيمانكار و عوامل اجرايي آن  -

هـاي موضـوع   اين همكاري دليـل بـر عـدم اجـراي سـاير فعاليـت       .و ساير امور مربوط خواهد بود ينآبياري، علف ك ،ها به گلدان و جعبه، انتقال به محل كشت قلمه

 .نخواهد بود) ا كالًي ئاًجز(قرارداد

 اختصـاص با توجه بـه وسـعت عمليـات،     .نخواهد داشت طرف قرارداد تسهيالت رفاهي عوامل پيمانكار و ي اياب و ذهاب دانشگاه مسؤوليتي در مورد تأمين وسيله -

ي فضـاي سـبز    در محوطـه  پيمانكـار  قابـل اسـتفاده  يـاز و  مورد نوسايل و ابزار  ،ها، خاك و كود گلجابجايي براي را  )نيسان كمپرسي ترجيحاً وانت( ي نقليه وسيله

 .داند الزم مياز طريق پيمانكار ،دانشگاه

 .ي پيمانكار خواهد بود به عهده مشمول قرارداد ي كسور قانوني كليه -

 .به رؤيت پيمانكار برسدقبل از پيشنهاد قيمت باشد كه الزم است  هكتار مي 20وسعت فضاي سبز دانشگاه تقريباً  -

از تـاريخ   و موضوع مناقصه و تكميل فرم بازديد با درج مهر و امضاي مجـاز شـركت   دانشگاه فضاي سبزبه منظور بازديد از  توانندمي عالقمندان شركت در مناقصه -

 .ايندبه مديريت اداري مراجعه نم 06/11/92 ّخ مورتا پايان وقت اداري  28/10/92

دانشگاه و تكميل فرم بازديد بـا درج امضـا و مهـر شـركت، در صـورت تمايـل بـه شـركت در مناقصـه و خريـد اسـناد آن،            متقاضيان پس از بازديد از فضاي سبز  -

به همراه آخـرين  دانشگاه محقق اردبيلي نزد بانك ملي واريز و فيش مربوط  2177230826004ريال به شماره حساب ) 000/200/-(بايست مبلغ دويست هزار  مي

ي رفـاه و پشـتيباني واقـع در     ي باغباني و نگهداري فضـاي سـبز را بـراي خريـد اسـناد مناقصـه بـه اداره        ي مربوط به صالحيت فعاليت شركت در زمينه نامه گواهي

 .ساختمان مركزي دانشگاه ارائه نمايند

 :مدارك مورد نياز براي شركت در مناقصه

ي  ي دانشـگاه و نـزد بانـك تجـارت شـعبه      ريال به حساب سـپرده )000/000/150(يكصد و پنجاه ميليون ت در مناقصه به مبلغي شرك سپرده: شامل »الف«پاكت 

 .ي بانكي به مبلغ مذكور و در وجه دانشگاه محقق اردبيلي نامه و يا ضمانت 71613ي  دانشگاه به شماره

 :شامل »ب«پاكت 

 .اي ممهور به مهر و امضاي مجاز شركت يرات روزنامهي شركت، آخرين تغي مدارك ثبت شركت، اساسنامه •

 .ممهور به مهر و با امضاي مجاز شركت 1393ي صالحيت و مجوز از وزارت كار با اعتبار براي سال  روگرفت برابر اصل تأييديه •

 .هاي ديگر مدارك مربوط به سوابق كاري مرتبط با نگهداري و احداث فضاي سبز در دستگاه •

 .هاي دولتي طرف قرارداد هاي مرتبط از مؤسسات و دستگاه نامه تشويق ها و نامه رضايت •

 .ي كاركنان دولت در معامالت دولتي و كشوري ممهور به مهر و امضاي مجاز شركت ع مداخلهفرم عدم شمول ممنوعيت در قانون من •

 .شركت باشدمجازي آگهي، قرارداد و شرايط خصوصي كه تمام صفحات آن ممهور به مهر و امضاي  نمونه •

قرار دهند، در شرايط مسـاوي،  » ب«طبيعي گواهي تأييد صالحيت داشته و آن را در پاكت  هايي كه از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع شركت •

 .اولويت خواهند داشت

 .قيمت پيشنهاديفرم پيشنهاد قيمت به عدد و حروف، به طور خوانا و بدون ابهام و خدشه به همراه آناليز : شامل »ج«پاكت 

را در داخل يك پاكـت  شده موم  مهر وهر سه پاكت  مهر و موم و سپسرا  ها آنها مدارك مربوط به هر كدام از پاكت ذاشتنكنندگان بايد پس از گ شركت: تذكر �

 .ده نخواهد شدترتيب اثر دا و موم فاقد مهر هاي پاكتبه . نمايند و موم مهرنيز قرارداده و آن را  )پاكت لفاف(ديگر خالي

 .باشد مي 21/11/92ي پيشنهاد حداكثر تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ  مهلت ارايه -

ي نامـه  ر در آيـين به منظور حسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات، به ميزان مقـرّ بايست ي مناقصه ميپس از ابالغ برنده شدن و قبل از عقد قرارداد، برنده -

 .تهيه و ايداع نمايد بانكي معتبر ينامه ، ضمانتمالتي دانشگاهمالي و معا

ي مناقصـه پـس از ابـالغ     در صورتي كـه برنـده  . در اسرع وقت اعالم خواهد شدي آن نتيجهبررسي و  26/11/92 مورخ شنبهروز  30/8پيشنهادات رسيده ساعت  -

براسـاس تصـميم اعضـاي    و ي او بـه نفـع دانشـگاه ضـبط      انعقاد قرارداد اقدام ننمايد، سپردهنكي و ي باي ضمانت نامهنسبت به ارايه برنده بودن، ظرف مدت قانوني

 .كميسيون مناقصه اقدام خواهد شد

 .استمختار  هاّ يا قبول هريك از پيشنهاد دانشگاه در رد -

 .باشد ي مناقصه مي ي برنده رساني و نشر آگهي به عهده ي اطالع هزينه -


