شرایط عمومی شرکت در مناقصه آماده سازی،ایجاد و نگهداری فضای سبز
دانشگاه دامغان
دریافت فرم شرکت در مناقصه و شرایط موضوع پیمان.
 .1بازدید از محل موضوع پیمان و کسب اطالعات تکمیلی.
 .2عالقمندان به شرکت در مناقصه می توانند به منظور بازدید از موضوع مناقصه از تاریخ نشر آگهییی
حداکثر به مدت ده روز به دانشگاه مراجعه وپس از بازدید از دانشگاه پیشنهادات ومدارک الزم را
در سییه پاکییت در بسییوه الک ومهییر شییده پاکتتت ا)تت

حییاو ضییمانت نامییه بییانکی بییه

مبلغ(350/000/000سیصد وپنجاه میلیون) ریال بابت سپرده شرکت در مناقصهپاکتت( ب شییامل
مدارک ثبت واساسنامه شرکت مدارک مربوط به صالحیت انجییام کییار در زمینییه واگی ار
مورد حسن انجام کار مهر وامضا شرایط مناقصه پاکت(ج شامل فرم پیشنهاد

دو

آنییازید دقیی

هدینه ها با پست سفارشی وحداکثر ده روز پس از درج آگهییی بییه آدرد دانشییگاه دام ییان دفوییر
معاونت ادار ومازی دانشگاه دام ان واقع در میدان سعد ارسال نماید.
به پیشنهادها مبهم ومشروط بر اساد درصد یا اضییافه نسییبت بییه حییداقل قیمییت داده شییده وفاقیید
سپرده وپیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر نخواهد شد (مدارک ارسازی
می بایست مطاب موارد مندرج در فرم تقاضا شرکت در مناقصه باشد )
تبصره  :1ضمانت نامه برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت یک هفوه پس از اعالم نویجییه
مناقصه حاضر به تنظیم قرارداد نباشد به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.
تبصره :2ضمانت نامه نفرات دوم و سوم برنده مناقصه تا پس از انعقاد قییرارداد نییدد دانشییگاه بییاقی
خواهد ماند و ازباقی  10روز پس از بازشدن پاکت مناقصه مسورد میگردد.
 .3دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها رسیده در یک یا تمامی موضوع مناقصه مخوار و مجیاز میباشد.
 .4پیشنهاد باید به امضا مدیر عامل یا رییس هیات مدیره شرکت رسیده ودر پاکت دربسوه با ذکر نام
شرکت وتصویر اساسنامه شرکت وآخرین آگهی روزنامه رسمی وشماره تلفن تماد تحویل امییور
ادار دانشگاه ویا به آدرد دانشگاه دام ان ارسال نماید.
 .5قیمتها پیشنهاد به صورت مقطوع و براساد انجام کییار تنظیییم گردد.بییه پیشیینهادها خییالف
موضوع ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )6-1پرداخت کارکرد ماهانه با ارائه گدارش عملکرد توسط شرکت و تأیید نماینده دانشییگاه
ومقام مجاز قابل پرداخت میباشد.
) 6-2پیمانکار باید توانایی کافی مازی جهت پرداخت حداقل دو ماه هدینه پرسنل خود را دارا
باشد.
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 )6-3پیمانکییار باییید پییی بینییی پرسیینل مییورد نیییاز خییود را جهییت اجییرا کامییل قییرارداد
بنماید.حداقل تعداد نیرو کارگران برا انجام موضوع قرارداد می بایست به تعییداد موعییارف
(حداقل 10نفر) بوده بطور که حجم کار بصورت کامل وبا رضایت کارفرما انجام گیرد.
 ) 6-4پیمانکار موظف است جهت اجرا قرارداد یک نفر ناظر با تجربه بصورت تمام وقت با
کلیه زوازم ادار از قبیل رایانه چاپگر دسوگاه کپی و سایر زوازم مورد نیاز به دانشییگاه معرفییی
نماید.
تبصره :3قیمتها پیشنهاد جهت شرکت در مناقصه باییید بییه گونییها باشیید کییه ت ییییرات
احومازی در حقوق پرسنل در سال  1400را در بییر گیرد.بییدیهی اسییت دانشییگاه در قبییال ت ییییر
هدینه ها و افدای

حقوق کارکنان هیچگونه ت ییر در قرارداد منعقده نخواهد داد.

 .6پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار میباشد.
 .7قیمت ها پیشنهاد باید برمبنا طرح طبقه بند مشاغل تعیین شده از طرف وزارت کییار و امییور
اجوماعی و مطاب با شرایط سال  1399ارائه شود.
 .8هدینه درج آگهی مناقصه در روزنامه از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.
 .9صرفا شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد ایجاد ح برا شرکت کننییده وایجییاد تکلیییف ویییا سییلب
اخویار برا دانشگاه نمی کند ودانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط ومقییررات وبییا عنایییت بییه
صرفه وصالح دانشگاه هریک از پیشنهاد ها را قبول یا رد کند.
.10

شرایط اخوصاصی موضوع مناقصه پیوست میباشد.

شرکت کنندگان جهییت کسییب اطالعییات بیشییور میییتواننیید بییا شییماره تلفیین هییا  023-35220098و
 09128315615آقا محمد رضا صادقی نژاد مسئول امور عمومی دانشگاه تماد حاصل فرمایند.
کليه موارد فوق مورد قبول است.
نام و نام خانوادگی و امضای مدیرعامل شرکت:
مهرشرکت:

مشخصات متقاضی:

نام شرکت یا موسسه:
دوزوی:

سابقه کار در دسوگاهها

سابقه

کار

مفید:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت یا موسسه:

نام پدر:
شش:
تلفن مندل:

آدرد:

صادره :
تلفن محل کار:

کليه شرایط مربوط به مناقصه ایجاد و نگهداری فضای سبز دانشگاه دامغان را می پذیرم.
مهرو امضای متقاضی:
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