
 
 

 

 

 

 پیمان  شرایط  دفترچه

 پردیس خواهران  سیساتتأ نگهداری و تعمیرات

)ع( و اقامتگاه پردیس  دانشگاه امام صادق  

  



 
 

 تأسیسات نگهداری و تعمیر درمناقصه شركت شرایط
 

 خوابگاه پردیس  وخواهران    پردیس )ع(  دانشگاه امام صادق

 

 )ع(  دانشگاه امام صادق ردیس خواهرانپ مناقصه گذار:   .1

 و اطفاء حریق  الكتریكي - مكانیكي تأسیسات كلیه راهبري و نگهداري ،دمات پیشگیرانه و تعمیرخمناقصه:   موضوع .2

 یک سالقرارداد:   انجام زمان مدت .3

 خوابگاه پردیس  وخواهران  پردیسمناقصه:  موضوع انجام محل .4

  دربسته  صورت  به پاكت هر روي  بر ج و  ب الف،  عنوان درج با مجزا پاكت سه در باید پیشنهادات  شرایط شركت در مناقصه: .5

تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادي، خیابان شهید طاهرخاني، خیابان امام صادق   درسآ به گزار مناقصه به

 .گردد تحویل)ع(، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق )ع(  

 الف:  پاكت محتویات.5.1

و شماره    3825584039    به شماره حساب لریا میلیون  40.000.000  غمبل به بانكي  شده تضمین چک یا بانكي نامه ضمانت  فقره یک

 بابت تمدید قابل و ماهه سه اعتبار بامحسني نژاد    كترخانم د  سركار   سی پرد  يبه نام معاونت ادار  5859831069063419كارت  

 .مناقصه در شركت سپرده

 :ب پاكت محتویات.5.2

 تعهدآور اسناد امضاء  صاحبان  خصوص در تغییرات آخرین با همراه رسمي روزنامه در شركت ثبت آگهي و اساسنامه تصاویر •

 موضوع با منطبق باید تغییرات آخرین آگهي   و  اساسنامه در  مندرج شركت فعالیت موضوع همچنیناقتصادي.   كد ارائه و

 .باشد مناقصه

 تصاویر شامل مربوطه مستندات همراه به خصوصي یا  و دولتي  آموزشي، مراكز در مناقصه موضوع با مرتبط كار سابقه داشتن •

 .آنها تماس  تلفن و دقیق نشاني كار، انجام حسن گواهي و منعقده قرارداد

 . آنها تماس و تلفن دقیق نشاني  همراه به خصوصي یا دولتي  ارگانهاي درماني آموزشي، مراكز در كاري سوابق فهرست •

 .  باشد  معتبر  ها  پاكت بازگشایي  زمان در كه  اجتماعي امور و كار وزارت از فعالیت  انجام تأییدیه گواهي •

 سیسات و تجهیزات. واهینامه صالحیت ایمني در رسته تأ تصویر گ •

 خصوص در رشته مرتبط با پروژه. ه لوازم و ماشین آالت پیمانكار ب ،ارائه لیست تجهیزات •

  باید ،(صفحه چهار و  بیست در 3 پیوست) قرارداد نمونه و صفحه سه در مناقصه، در شركت شرایط هاي فرم صفحات تمامي •

 . باشد شركت مهر به ممهور  عندالزوم و  مناقصه امضاء  در كننده شركت تعهدآور اسناد امضاي صاحبان یا صاحب توسط

 (صفحه یک در 2 پیوست)  آور تعهد  امضاء نمونه فرم تكمیل •

 : ج  پاكت  محتویات.5.3

  با  كه  شرط  و  قید  بدون  و  خوردگي  خط  بدون  و  خوانا  بصورت  ،(صفحه  یک  در  ،1  پیوست)  شده  تكمیل  قیمت  پیشنهاد  فرم •

  عدد،  به قیمت و  حروف به قیمت  بین مغایرت صورت در  . باشد شده  اعالم حروف و  عدد  بصورت ساالنه و  ماهانه مبلغ تعیین

 . گرفت خواهد قرار  عمل مالک  حروف به قیمت

 ( شد نخواهد داده اثر ترتیب پیشنهادي قیمت  به قیمت، آنالیز ارائه عدم صورت در. ) قیمت پیشنهاد آنالیز •



 
تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادي، خیابان  درس آدر آدرس    04/99/ 28    بهنش  روز  در  مناقصه  جلسه.5.4

 . شود مي تشكیلشهید طاهرخاني، خیابان امام صادق )ع(، پردیس خواهران دانشگاه امام صادق )ع( 

  از  كتبي   نامه  معرفي   با   توانند   مي   ، باشند»ج«    پاكت  بازگشایي  شرایط  حائز  چنانچه  و   تمایل  صورت  در   دهندگانپیشنهاد  .5.5

 . نمایند شركت «ج» پاكت  بازگشایي جهت  جلسه، در تعهدآور امضاء صاحبان

  ضمانت  تأیید  عدم  صورت  در.  شود  مي  گشوده  دهندگان  پیشنهاد«  الف»هاي  پاكت  ابتدا  مناقصه،  كمیسیون  تشكیل  از  پس.5.6

 . شود مي داده عودت  گر مناقصه مدارک  و اسناد  تمامي  مالي،  امور مدیر توسط بانكي  نامه

 اساس محتویات پاكت »ب«   بر  یا  و  نباشد  كامل  شده  اعالم  شرایط  مطابق  در صورتیكه محتویات پاكت هاي »الف« و »ب«.5.7

 اعداد از نظر مورد دهنده مناقصه نداشته باشد پیشنهاد  كمیسیون  تشخیص  به  را  مناقصه  موضوع  انجام   صالحیت  گر  مناقصه

هاي    پاكت   كلیه  گشودن  از  پس   نهایت  در .  شد  نخواهد  گشوده  مزبور  دهنده   پیشنهاد  «ج» پاكت   و خارج  كنندگان شركت

 گردد.  مي اقدام مناقصه دوم و اول برندگان انتخاب به نسبت كلیه شرایط، واجد دهندگان پیشنهاد «ج»

 داده  اثر  ترتیب  وجه  هیچ  به  پاكت،  هر  محتویات  با  رابطه  در  شفاهي  یا  و  كتبي  اظهارات  به  ها  پاكت  از  یک  هر  افتتاح  از  پس.5.8

 . شد نخواهد

گردد.  مي مسترد به آنان دوم و اول برندگان شدن  مشخص از پس اند نشده برنده كه هایي  شركت  پاكت »الف« نامه ضمانت.5.9

  در   شركت  تضمین  مبلغ  از  كمتر  برنده اول،  با  وي  پیشنهادي  قیمت  تفاوت  كه  شود  مي  اعالم  صورتي  در  دوم  برنده  ضمناً

 باشد.  مناقصه

 . خواهد ماند باقي دانشگاه نزد مناقصه برنده   با قرارداد انعقاد  تا  دوم  و اول نفرات مناقصه در شركت سپرده.5.10

 . باشد   مي مناقصه برنده عهده بر  روزنامه آگهي هزینه .5.11

  اقدام   قرارداد  انعقاد  به  نسبت  دانشگاه  سوي  از  مناقصه  برنده  اعالم  از  پس  هفته  یک  تا  حداكثر  بایست  مي   مناقصه  برنده .5.12

  ظرف   تعهدات  انجام   حسن  سپرده  تحویل  عدم   یا   و   هردلیلي  به  مناقصه  برنده   طرف   از  قرارداد  امضاي  عدم   صورت  در .  نماید

 . شد خواهد ضبط دانشگاه نفع به ایشان مناقصه در شركت سپرده  الذكر، فوق  فرجه

  الزامي   «ج»پاكت    در  آن  تحویل  و   خوردگي   خط  بدون  و   خوانا  صورتبه    1  پیوست  در  مندرج   قیمت  پیشنهاد  فرم  كمیلت.5.13

   . باشد مي

  نمي   دانشگاه  براي  اختیار  سلب  یا   و   تكلیف  ایجاد  و   كننده  شركت  براي  حق  ایجاد  پیشنهاد،  ارائه  و  مناقصه  در  شركت  صرف.5.14

 از  یک   هر   خود  صالح  و   صرفه  به   عنایت  با   و  دستورالعمل  این  در  مقرر  ضوابط  چارچوب  در  باشد   مي   مجاز  دانشگاه  و   نماید 

 . نماید   رد یا قبول  را پیشنهادها

 

 

 كلیات

 

ساعت    48حداقل  )  5الي    22094901و از طریق هماهنگي با دفتر فني دانشگاه به شماره تلفنبازدید از محل الزامي   -

 شود.   قبل از تاریخ بازدید( انجام مي

 ه ارائه نماید. مانكار مي بایست قیمت پیشنهادي خود را بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزودپپ -

 

 

 نسبت سپس و توجه نموده قرارداد نمونه مفاد به قیمت پیشنهاد فرم تكمیل از  قبل است خواهشمند محترم متقاضي

 .فرمایید اقدام فرم تكمیل به



 
 1 پیوست

خوابگاه )ع( و    امام صادق دانشگاه پردیس خواهران تأسیسات نگهداری و تعمیر  مناقصه جهت قیمت پیشنهاد فرم

 پردیس

 

 خدمت نوع ردیف 
 پیشنهادی قیمت

 (بودن حجمي به توجه )با ماهیانه

 پیشنهادی   قیمت

 قرارداد  مدت  كل

 (بودن  حجمي   به   توجه  با)

1 

 انجام و مدیریتي واگذاری

كلیه خدمات پیشگیرانه و  حجمي

 و راهبری امورتعمیرات، نگهداری

خواهران پردیس    سیساتتأ

و اقامتگاه   )ع(   دانشگاه امام صادق

 پردیس

   عدد

   حروف 

 

شركت  آورتعهد  اسناد  امضاء صاحبان  /صاحب ....................................................... اینجانبان/ اینجانب

 قیمت قرارداد، نمونه  مفاد و مناقصه شرایط  مطالعه ضمن .......................................................

 شدن برنده صورت در شویم  مي   /شوم مي متعهد  و نموده اعالم مناقصه اسناد كلیه بر اساس  را خود پیشنهادي

 قرارداد الینفک جزء كه مناقصه شرایط  در مندرج شرایط  و ضوابط  اجراي و مناقصه قرارداد بر امضاي مكلف را خود

 .دانیم مي/ دانم مي مناقصه است،

 

 آور تعهد اسناد امضاء صاحبان/ صاحب امضاء و شركت  مهر

  



 
 

 

 2  پیوست

 شركت  مهر   و   آور  تعهد  اسناد امضاء صاحبان  /صاحب  امضاء   نمونه

 دانشگاه   تأسیسات  نگهداری  و   تعمیر مناقصه

 

 

 

 خانوادگي:  نام و نام -1

 ملي:  شماره

 سمت:

 

 

 

 

 

 

 خانوادگي:  نام و نام -2

 ملي:  شماره

 سمت:

 

 

 

 

 

 

 خانوادگي:  نام و نام -3

 ملي:  شماره

 سمت:

 

 
 


