
 عمومی شرکت در مناقصه امور خدمات ونظافت دانشگاه دامغان شرایط      

   

 .دریافت فرم شرکت در مناقصه و شرایط موضوع پیمان .1

 .بازدید از محل موضوع پیمان و کسب اطالعات تکمیلی .2

 )الـف  (ت ـــ آن را درپاک تهیـه و ریـال   )میلیون چهارصد(000/000/400مبلغ ضمانت نامه بانکی به .3

قیمـت خـود    و فـرم پیشـنهاد  ) ب(الحیت رادرپاکتـص نــن تعییــوابق وهمچنیــي از سویرــوتص

بـا پسـت    وداده قـرار  ) ج(اي بـه نـام پاکـت     جداگانـه  راکه در پاکت سربسـته و الك و مهـر شـده   

   .دسفارشی به آدرس دانشگاه دامغان ارسال نمای

یک هفته پس از اعالم نتیجـه  برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت  ضمانت نامه: 1تبصره 

       .                           بط خواهد شدضمناقصه حاضر به تنظیم قرارداد نباشد به نفع دانشگاه 

نفرات دوم و سوم برنده مناقصه تا پس از انعقاد قـرارداد نـزد دانشـگاه بـاقی      ضمانت نامه:2 تبصره

 .گرددمی صه مستردقمناروز پس از بازشدن پاکت  10خواهد ماند و الباقی 

 .باشداز میـصه مختار و مجقدانشگاه در رد یا قبول پیشنهادهاي رسیده در یک یا تمامی موضوع منا .4

هاي خود را  درخواستتوانند ده روز بعد از انتشار آگهی  در روزنامه میحداکثر  شرکت کنندگان .5

 .با پست سفارشی به آدرس دانشگاه ارسال نمایند

ید به امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت رسیده و در پاکت دربسته با ذکـر  پیشنهادها با .6

یر اساسنامه شرکت و آخرین آگهی روزنامه رسمی و شماره تلفن تماس تحویل ونام شرکت و تص

 .و یا به آدرس دانشگاه ارسال گرددامور اداري دانشگاه 

بـه پیشـنهادهاي خـالف    .کار تنظـیم گـردد  هاي پیشنهادي به صورت مقطوع و براساس انجام قیمت .7

  .                                                                                موضوع ترتیب اثر داده نخواهد شد

ماهانه با ارائه گزارش عملکـرد توسـط شـرکت و تأییـد مسـئول امـور       پرداخت کارکرد : 1-7

  .باشدعمومی قابل پرداخت می

 ارا دار ماه هزینه پرسـنل خـود   دول باید توانایی کافی مالی جهت پرداخت حداق پیمانکار 2-7  

  .باشد

  .بینی پرسنل مورد نیاز خود را جهت اجراي کامل قرارداد بنمایدباید پیش پیمانکار  3-7

موظف است جهت اجراي قرارداد یک نفر ناظر با تجربه بصورت تمام وقـت بـا    پیمانکار 4-7

م اداري از قبیل رایانه،چاپگر،دستگاه کپی و سایر لوازم مورد نیاز به دانشـگاه معرفـی   کلیه لواز

  .نماید



اي باشـد کـه تغییـرات    هاي پیشنهادي جهت شرکت در مناقصه بایـد بـه گونـه   قیمت :3تبصره

بـدیهی اسـت دانشـگاه در قبـال تغییـر      .را در بر گیـرد  1395احتمالی در حقوق پرسنل در سال 

  .گونه تغییري در قرارداد منعقده نخواهد دادفزایش حقوق کارکنان هیچها و اهزینه

  .باشدپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می .8

                                                        هاي پیشنهادي باید برمبناي طرح طبقه بندي مشاغل تعیین شده از طرف وزارت کـار و امـور   قیمت .9

  .ارائه شود 1394اجتماعی و مطابق با شرایط سال 

  .باشدشرایط اختصاصی موضوع مناقصه پیوست می .10

 .باشدجهت جابجایی وسایل بعهده پیمانکار می تهیه یک دستگاه خودرو مناسب .11

  

و  023-35220241هـاي  تواننـد بـا شـماره تلفـن    شرکت کننـدگان جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر مـی      

دانشگاه تمـاس حاصـل    محمدحسین خلیل نژاد مسئول امور عمومی و فضاي سبزآقاي  09123321573

  . دنفرمای

  

  

                                                                                       

  

 




