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  مناقصه عمومي آگهي

ابگاهها و امور خدماتي مربوط به خوقانون برنامه پنجم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دولت  20در راستاي بند د ماده دانشگاه محقق اردبيلي درنظر دارد 

  از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 1394 - 95سالنهاي ورزشي خود را در سال تحصيلي  

  شرايط مناقصه

  خواهد بود . 15/06/1395لغايت  15/06/1394از  تاريخ   :مدت زمان  قرارداد - 1

 باشد.ساير امور محوله مي  و موضوع واگذاري عبارت است از نظافت ،پاك سازي،برف روبي،جمع آوري و انتقال زباله  - 2

آناليز هاي پيشنهاد قيمت و به شرح  فرم و قيمتهاي پيشنهادي بايستي براساس  حجم ( هر مترمربع )است كه ريال  317/922/842/6 قيمت پايه -3

 .داده شودقيمت  

 صورت يكطرفه لغو نمايد.  تواند قرارداد را به درصورت عدم رضايت ميدانشگاه  -4

نمايد و  شركت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد ايجاد هيچگونه حق براي شركت كننده و هيچ نوع ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه نمي -5

 دانشگاه در قبول و يا رد كليه پيشنهادات مختار است.

 % از مجموع موضوع قرارداد را خواهد داشت.25طول مدت قرارداد حق افزايش يا كاهش دانشگاه در  -6

 95و 94هاي  پرداخت حقوق به كارگران براي سال در زمينه هاي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعيهاي  رعايت بخشنامه - -7

 باشد. هاي مشابه الزامي مي هيأت وزيران و ساير بخشنامه 15/12/84مورخ   ه34613/ت84515ي  وطرح طبقه بندي مشاغل و تصويب نامه شماره

 ي پيمانكار خواهد بود. ي كسور قانوني مشمول قرارداد به عهده كليه-8

پاكت   داشته باشند، فقط مي توانند1395و 1394براي سالكار و رفاه اجتماعي هاي خدماتي كه صالحيت پيمانكاري در امور خدماتي را از اداره  شركت-9

 به دبيرخانه مركزي دانشگاه تحويل نمايند. 07/06/1394مورخ  شنبهبه ترتيب زير تهيه  و تا پايان وقت اداري روز  را پيشنهادي خود

 باشد) الزامي ميمحتويات آن به شرح زير  و ها گذاري پاكت (رعايت دستورالعمل نام

  رت شعبه دانشگاه به نام سپرده دانشگاه نزدبانك تجا 71613ريال به حساب شماره  000/000/350مبلغ حاوي ضمانت نامه معتبر بانكي يا واريز :  پاكت الف

   نويس قرارداد،آگهي مناقصه، شركت (پيش به مهر مستندات آن ممهور پذيرش شرايط مندرج درآگهي فراخوان مناقصه و قبول و اسناد : شاملپاكت ب

و اساسنامه و روزنامه رسمي كار و رفاه اجتماعي مستندات مويد توانمندي هاي كاري و تخصصي شركت و سوابق مربوط به همراه تصوير صالحيت از داره 

 .)مناقصه  شرايطو ساير صاحبان امضاي شركت 

   پيشنهادي، اعم از حقوق، عيدي و پاداش، سنوات و ساير مزاياي قانوني كار ممهور به مهر شركتهمراه با آناليز قيمت فرم پيشنهاد قيمت  شامل : پاكت ج

  مشخصات كامل شركت.  موم شده با و ج به صورت مهر : شامل سه پاكت الف ،ب و پاكت چهارم

 هاي فاقد الك مهر تحويل گرفته نخواهند شد.بديهي است پاكت

دانشگاه  اداري و ماليمحل دفترمعاونت  درصبح 11س ساعت رأ 08/06/94مورخه ي  يكشنبه ، روزدرصورت كامل بودن مدارك پيشنهادات ارائه شده متعاقباً

ه اند مسترد كه برنده نشد توسط كميسيون مناقصه دانشگاه گشايش، بررسي و براساس مقررات موضوعه برنده مناقصه مشخص خواهد شد و سپرده شركتهايي

  خواهد شد.

نامه بانكي و متعاقباً عقد قرارداد اقدام نمايد و درصورت انصراف و يا عدم مراجعه برنده اول  اول موظف خواهد بود ظرف مدت يك هفته نسبت به ارائه ضمانتبرنده 

 سپرده ايشان ضبط و درصورت صالحديد دانشگاه با برندگان  به ترتيب دوم و  سوم در صورت وجود قرارداد منعقد خواهد شد.

دست داشتن مهرشركت  در روزنامه به مدت يك هفته با تاريخ درج آگهي مناقصه در توانند براي دريافت اسناد مناقصه از در مناقصه مي  قه مندان شركتعال

ك ملي شعبه به نام درآمد اختصاصي دانشگاه نزد بان2177230826004ريال( حساب شماره 000/300وارايه فيش بانكي بابت خريد اسناد مناقصه به مبلغ 

  مراجعه نمايند. حسابداري معاونت دانشجويي- ساختمان امور دانشجويان   –دانشگاه محقق اردبيلي  -خيابان دانشگاه –به آدرس:اردبيل  مركزي)

نامه بانكي در وجه  قراداد ساالنه ضمانت% كل مبلغ 10منظور تضمين اجراي تعهدات و حسن انجام كار به ميزان   بايست در ابتداي عقد قرارداد به برنده مناقصه مي-10

 دانشگاه ارائه نمايد كه با اتمام قرارداد و پس از ارائه مفاصاحسابهاي مربوط مسترد خواهد شد.

  .مناقصه در روزنامه به عهده ي برنده ي مناقصه خواهدبود هزينه ها ي چاپ آگهي -11

  دانشگاه محقق اردبيلي  

 


