
 

 امضاء و مهر پیمانکار

 بسمه تعالی

 و نصب کفپوش سالن ورزشی خريد مناقصهی شرايط عموم

 دانشگاه دامغان

 دانشگاه دامغان مطابق با شرایط و مشخصات ذیل:   خرید و نصب کفپوش ورزشی سالن ورزشی سلمان فارسیمناقصه عبارتست از -1

 متر مربع 1011به  مساحت   م دارکفپوش پی وی سی فو 1-1

 میلیمتر 7/6ضخامت کفپوش حداقل  1-0

 متر 0عرض کفپوش حداقل  1-3

 الیاف پشم شیشه، مقاوم در برابر کاهش ابعاد ی مشخصات فوم: فوم سلولی پی وی سی با الیه 1-4

 الیه رویی: مقاوم در برابر سایش و بدون آالیندگی و بو نامطبوع 1-5

 و جلوگیری از آسیب های حاد و مزمن ورزشکاران استاندارد توپ یبرگشت پذیراحراز ویژگی  1-6

 دارای قابلیت درز جوش و یکپارچگی سطح 1-7

 ساله 5ارائه ضمانتنامه  1-8

 ارسال نمونه جهت کارشناسی  و تایید کیفیت الزامی است. 1-9

)باا اعتباار   چا  تضامین شاده بانکی   یاا   ضمانتنامه باانکی صورت به ریال است که باید ( هشتصد میلیون) 111/111/811مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -0

و شاماره حساا     14113149011شناساه ملای دانشاگاه     ، 411416396933به دانشگاه تسلیم شود. کاد اقتصاادی دانشاگاه     "الف"در پاکت   حداقل سه ماه(

 می باشد. IR 761111114111181313101718دانشگاه 

رکت در مناقصه که ظرف مدت ی  هفته پس از اعالم نتیجه مناقصه حاضر به تنظیم قرارداد نباشد به نفع موسسه ضبط مای  سپرده برنده نفر اول ش -1تبصره 

 شود.

الباقی ی  هفته پس از باز شدن پاکت مناقصه مساترد   . نزد دانشگاه باقی خواهد ماند با نفر اول اددوم برنده مناقصه تا پس از انعقاد قرارد سپرده نفر -0تبصره

 می گردد.

 انعقاد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد. ، چاپ آگهی وکلیه هزینه های انجام مناقصه -3

 دت ی  سال دریافت می گردد.برای م ( درصد کل قرارداد به عنوان حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی5)پنج -4

 ، "الف"کلیه اسناد و مدارک مناقصه باید به مهر و امضا پیشنهاد دهنده رسیده و در ی  پاکت دربسته الک و مهر شده و محتوی سه پاکت جداگانه   -5

 الک و مهر شده به شرح موارد ذیل، تحویل یا با پست سفارشی  به آدرس دانشگاه ارسال شود.  "ج"و  " "

 

 

 باید محتوی مدارک و اسناد زیر باشد:  "الف" پاکت  -6

 تهیه گردد.  0تضمین شرکت در مناقصه که باید طبق شرح مندرج در بند  -1-6
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 باید محتوی مدارک و اسناد زیر باشد: " "پاکت   -7

 فرم امضاء و مهر شده شرایط عمومی مناقصه -7-1

 رزومه از سوابق کاری و فعالیتهای مشابه قبلی  -7-0

 رونوشت اساسنامه و آگهی درمورد امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور و آخرین روزنامه رسمی -7-3

 باید محتوی مدارک و اسناد زیر باشد: "ج"پاکت   -8

 مهر و امضاء شده پیشنهاد قیمتها فرم -8-1

 می باشد. 10/1411/ 07مورخ  دوشنبهروز  14ساعت مهلت تسلیم پیشنهادات   -9

دفتار معاونات اداری و ماالی مای      -دانشگاه دامغان -میدان دانشگاه   -دبیرخانه دانشگاه دامغان به آدرس دامغان  ،محل تسلیم یا ارسال پستی پیشنهادات -11

 باشد.

مطلقاا    به پیشنهاد مشروط و مبهم و بر اساس درصد اضافه یا نسبت به حداقل قیمت داده شده و فاقد سپرده و پیشنهاداتی کاه بعاد از موعاد واصال شاود      -11

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشگاه مجااز   برای دانشگاه دامغان نمی نماید.  صرفا  شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار -10

یا  از   می باشد در چهارچو  ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای منطقه البارز جناوبی و باا عنایات باه صارفه و صاالح دانشاگاه، هار         

 پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

 و معامالتی دانشگاههای منطقه البرز جنوبی و نظام فنی و اجرائی کشور الزامی می باشد. رعایت کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه مالی -13

وزارت کار و امور  7/10/81مورخه  90903هیأت وزیران و دستورالعمل شماره  5/9/81مورخه  -ه 07516/ت 8306/3 رعایت مفاد تصویب نامه شماره -14

 الزامی است. ر مربوط به تایید صالحیت شرکتهامصوبه فوق الذک 6ماده  4اجتماعی موضوع تبصره 

 د.تماس حاصل فرماین 103-03835001به شماره تلفن   دامغان اداره تربیت بدنی دانشگاه با جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند شرکت کنندگان


