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شهرسـتان شـاهرود،    بـه ددر  شده خواستهدارک تکمیل م بايست پس ازمتقاضیان مي

در مراجعـه و  حـوزه عمرانـي    ، شاهرود، پردیس مهندسي و فناوري هاي نوین صنعتي دانشگاه

 رسيد دریافت نمایند.،  مدارکتحویل ازاي 

پیشنهاددهندگان مکلفند مدارک خود را در سه پاكتت كک و مهتر شتده م ت ا      -6

  شامل:

 :فپاكت المحتویات  -

 ضمانت شركت در مناقصه

شتركت در مناقصته، كلیته     ضتمانت نمايتد جهتت استترداد    يتادووري متي  تذكر مهت::  

شركت در مناقصه و ارائته ون در پاكتت    ضمانتكنندگان مل م به تکمیل فرم عودت شركت

باشند. بديهي است عواقب ناشي از عدم تکمیل فترم فتوب بتر عهتده شتركت      مي "الف"

 كننده خواهد بود.

 ضتمانت مانتد و  برنده اول و دوم مناقصه تا انعقاد قرارداد ن د كارفرما باقي مي انتضم

 مسترد خواهد شد.از تعیین  برنده وفق شرايط جاري كنندگان پس ساير شركت

 :ب(  )پاكتمحتویات  -

  ـا موضـوع فنـي و     )شركت هاي واجد صالحيت(مدارک مربوط به ثبت شركتتصویر مصدق ب

ـادي،   و دخرین تغييرات در روزنامه رسمي، دگهي تأسيس  ،رسمي روزنامه، اساسنامه،  مهندسي كد اقتص

 . دفتر رسمي و مدارک هویتي اعضاي هيات مدیره و مدیر عامل شركت ددر شناسه ملي ،

       پيمانكاران ایمني صالحيتتایيد گواهينامه. 

  ور اجتماعي یا تایيـد تأیيد صالحيت از وزارت كار ، رفاه و امگواهينامه مدارک مربوط به 

)حـداقل   كه داراي اعتبار ابنيه( تأسيسات رشته ریزي)در برنامه و مدیریت سازمان از صالحيت

 .باشد تا پایان مدت قرارداد(

 تـا  « 1»هـاي  به همراه پيوست ،، شرایط اختصاصي مناقصه برگ شرایط عمومي مناقصه

ضـا  شـده باشـد بـا قيـد      كـه تمـام صـفحات توسـط شـركت مهـر و ام      مربوطه و جداول « 6»

 .عبارت)قرائت شده، مورد قبول است(

: مناقصه گر موظف به برگ شمار و درج شماره صفحات در ذیل كليه اسناد ارائـه   1 تذكر مه:

شده به غيراز اسناد اصلي ارائه شده توسط مناقصه گزار و مهر نمودن دن مي باشد. بدیهي است 

شركت از سوي كميسـيون بـه منرـور بازگشـایي     در صورت عدم انجام موضوع فوق، صالحيت 

الزم بـه ذكـر اسـت صـرفا امضـاي اصـل یكـي از         پاكت پيشنهاد قيمت مردود اعالم خواهد شد.

صاحبان امضاي مجاز قابل قبول بوده و اسنادي كه با مهر امضا یا امضاي سایر اعضاي شركت تأیيـد  

 شده باشند مردود خواهند شد.



شدن جعلـي بـودن مـدارک ارائـه شـده از سـوي هـر یـك از          در صورت محرز : 9تذكر مه: 

متقاضيان شركت در مناقصه براي اعضاي كميسيون، دانشگاه مختار به رد پيشنهاد ارائه شـده،  

ضبط سپرده شركت در مناقصه شركت متخلف و طرح شكایت عليه شركت مـکكور در دادسـرا   

 مي باشد .

رم ارزیابي كيفي الزامي بوده و در صورت نقـ   ارائه اسناد و مدارک مربوط به ف :1تذكر مه: 

  مدارک امتيازات مربوطه تعلق نخواهد گرفت.

امتیاز(  06 و يا عدم اخذ امتیاز كزم ) مدارک پاكت )ب( نقصدر صورت : 0تذكر مه: 

و پاكتت )((   روند مناقصه كنار گذاشته شتده مناقصه گر مربوطه از  در ارزيابي كیفي،

 د شد.ايشان بازگشايي نخواه

 :ج()پاكت محتویات  -

    حاوي پیشنهاد قیمت ارائه شده توسط شركت متقاضي براي ان ام كار بتا کكتر

كته  به حروف و بته رقت:   ( 0پیوست)مبالغ به شرح جدول فرم پیشنهاد قیمت 

 در پاكت در بسته باشد. بايستي ممهور به مهر شركت

  (8برگه ونالی  قیمت) پیوست 

ارائته گرديتده    عمرانتي  حوزهاً در فرم نمونه ممهور به مهر تذكر مه:: پیشنهاداتي كه صرف

 شود.پذيرفته مي

هاي اجرایي اعم از دستمزد كارگران بيمه، ماليـات، هزینـه   پيشنهاد دهنده باید كليه هزینه  -9

لبا )دوبار در سال( بن، تهيه لوازم و ملزومات كار و مواد مصـرفي و ایـاب و ذهـاب و غيـره را     

گونه تغييري در قيمت اعالم شده پکیرفته نخواهد شد. ضمناً رعایت كليـه  محاسبه نماید و هيچ

 سازمان تأمين اجتماعي در مورد كارگران الزامي مي باشد مقررات وزارت كار و امور اجتماعي و
گونه ترتيب اثري داده نخواهد ه پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده هيچب -8

 . شد

 در رد یا قبول هر یك از پيشنهادات واصله مختار است.كارفرما   - 7

 مدارک ارسالي مسترد نخواهد شد.  - 11

ها به عهده برنده مناقصه است و هنگام انعقاد قـرارداد  نامههاي انتشار دگهي در روززینهه  - 11

 شود.از وي مطالبه مي

هر گونه نق  در مدارک ارسالي موجب حکف پيشنهاد دهنده خواهد شد، لکا در تهيـه،    - 12

 تكميل و ارسال اسناد مناقصه و مدارک خواسته شده دقت كافي صورت گيرد. 

بایست و شرایط كارفرما مي هاپيوست ،قراردادتقاضي با دگاهي كامل از مفاد مندرج در م  - 13

لين ذیربط كسب نماید، بدیهي است در صـورت برنـده   ئواز محل بازدید و اطالعات الزم را از مس

 هر گونه عکر عدم اطالع از نحوه، ميزان و شرایط كار مسموع نخواهد بود.  شدن در مناقصه 



گونه منع قانوني بـراي  هيچ باشد وتقاضي شركت در مناقصه باید اهليت معامله داشته م  - 10

 . از جمله مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت نباشد انجام معامله نداشته باشد

 .باشدمي كامل شمسي ماه دوازده قرارداددت م  - 15

 (هـا ، شرایط اختصاصي، شرایط عمـومي، جـداول و پيوسـت   قرارداد) شامل وراقامامي ت  - 16

در  . ایـن اسـناد  باشـد  مجازید ممهور به مهر شركت و امضا  با و مناقصه بوده سنادجز الینفك ا

 .باشندقابل استناد مي اختالفموارد 

در  و شركت نمایندجلسه توجيهي سایت ویزیت و  بایست درپيشنهاد دهندگان ميكليه   - 19

 .نرر نماید صرف هاشركتاین  ميتواند از بررسي پاكاتگزار ناقصه م عدم حضور، صورت

 پـردیس  واقـع در   صـنعتي شـاهرود  دانشـگاه  حوزه عمراني : ه توجيهيمكان برگزاري جلس

 .باشدمهندسي و فناوري هاي نوین مي

نتيجه كميسيون به برنده مناقصه ابالغ خواهد شد و برنده مناقصه موظف است از تـاریخ    - 18

 تعهـدات بـه اسـتانا ایـام تعطيـل نسـبت بـه سـپردن تضـمين انجـام           روز 9ابالغ، ظرف مدت 

بانكي( اقدام و قرارداد مورد اشاره را امضـا  نماینـد، در غيـر ایـن صـورت سـپرده       نامه )ضمانت

گردد. در صورت امتناع شركت در مناقصه به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي

 نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجدید خواهدشد.

 شرایط تكميل و ارسال شود. پيشنهادات باید بدون تغيير ، حکف و یا قراردادن   - 17

برنده مناقصه مكلف است بالفاصله پس از اعالم نتيجه نسـبت بـه انعقـاد قـرارداد اقـدام        - 21

 نماید و در صورت انصراف سپرده واریزي بنفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

پيشنهاد دهندگان باید شرایط انجام كار را از نرر كميت و كيفيت و نيروي با تجربـه و     - 21

 .ا داشته باشندملزومات ر

پيشنهاد دهندگان باید از لحاظ مالي توان پرداخت ضمانت نامه معتبر و قانوني معـادل     - 22

 .مبلغ قرارداد بابت حسن انجام تعهدات را داشته باشند 11%

در صورت نياز به نيروي انساني موقت براي انجام موضـوع پيمـان ، پيمانكـار مكلـف بـه        - 23

 اهد بود.تأمين نيروي انساني مورد نياز خو

با توجه به نوسانات تخصي  اعتبار و احتمال عدم پرداخت مطالبات در موعد مقرر برنده   - 20

 .مناقصه بایستي حداقل توانایي پرداخت دوماه حقوق و مزایاي پرسنل را داشته باشد

 قانون اساسي باشند. 101متقاضيان شركت كننده در مناقصه نباید مشمول اصل   - 25

 كـه پرسـنل تحـت پوشـ      يناقصه باید محيط كار و اماكنكليه متقاضيان شركت در م  - 26

در دنجا كار خواهند نمود را بررسي و مطالعه نموده و از وضـعيت موجـود، سـاعات كـار و      خود

سایر شرایط محيطي اطالع كافي حاصل نمایند و هيچ گونه عکري بعد از انعقاد قرارداد مسموع 

 نخواهد بود.



سيستم مكانيزه حضور وغياب بـراي كاركنـان   تگاه و دسپيمانكار مناقصه مكلف به تهيه   - 29

را بایـد بـه    دنگزارش  ضمنا و به نحوي كه توسط كارفرما قابل نرارت و كنترل باشد خود بوده

 .واحد نرارت )اداره تعمير ونگهداري دانشگاه( تحویل نماید

یك سري كفـ  و لبـا  كاركـه بـه تایيـد       ،پيمانكار موظف است هر ش  ماه یك بار  - 28

پيمانكـار  "و پشت لبا  فرم فقـط عبـارت    در اختيار پرسنل خود قرار دهد ،رساندفرما مي كار

و تابسـتاني جداگانـه تهيـه     )لبا  كار زمستاني درج شود. "تاسيسات دانشگاه صنعتي شاهرود

 .گردد(

در صورت بروز هرگونه اختالف ، بين كارفرما و پيمانكار طبق مفاد قرارداد موضوع توسط   - 27

 تشخي  شوراي فني دانشگاه بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد. هيأتي به

ساعات كار این قرارداد مطابق نرر كارفرما برابر برنامه ابالغي براي هر قسمت و با توجـه    - 31

 به شرایط زماني و مكاني تعيين و ابالغ خواهد شد. 

هنگي تأمين نيروي جایگزین براي واحـدها و انجـام موضـوع قـرارداد بایـد حتمـًا باهمـا         - 31

نفـر نيـرو جهـت انجـام مراحـل       3كارفرما باشد و براي تسهيل در این امر طرف قـرارداد بایـد   

 .گزین  به كارفرما  معرفي و در صورت نياز براي جایگزیني از دنان استفاده نماید

پيمانكار در رد یا پکیرش استفاده از نيروهاي فعلي شاغل در تاسيسات دانشـگاه مختـار     - 32

حدید ميتواند با انجـام ارزیـابي هـاي فنـي و كيفـي مربوطـه نسـبت بـه         است و در صورت صال

 بكارگيري پرسنل موجود اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 


