شرایط و مشخصات مناقصه
الف :موضوع مناقصه:
خرید لوله و اتصاالت گازکشی مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان
ب :شرایط مناقصه:
 -1هر پیشنهادی که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قیود و شرایط دیگری باشد کان لم یکن تلقی
خواهد شد.
 -2پرداخت هزینه های مربوطه شامل آگهی روزنامه کسورات قانونی بر عهده برنده مناقصه است.
 -3شرکت کننده در مناقصه می بایست در هنگام پیشنهاد قیمت مالیات بر ارزش افزوده را لحاظ نموده ودر هنگام
عقد قرارداد گواهی ثبت نام را ارائه نماید.
 -4محل انجام تعهدات دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان بوده و هزینه حمل ونقل بر عهده برنده است .که
می بایست در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید.
-5دانشگاه آزاد اسالمی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و انعقاد قرارداد اختیارات تام داشته و شرکت
کنندگان درمناقصه حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.
 -6به پیشنهادات مبهم  ،مخدوش  ،مشروط و فاقد سپرده و یا پیشنهادات ناقص پیشنهاداتی که با شرایط مناقصه
عمومی مغایرت داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات دستگاه مناقصه گذار بوده و به منزله مطالعه و قبول
آیین نامه معامالت دانشگاه و قراردادی است که اداره کل حقوقی دانشگاه ارائه می نماید و پیمانکار می بایست توان
مالی موضوع مناقصه را داشته باشند.
 -8دانشگاه آزاد اسالمی حق تغییر و یا اصالح و تجدید نظر در اسناد و مشخصات مناقصه را دارد.
 -9پس از بازگشائی پاکت (الف) و دستیابی به اینکه چه کسانی مدارک بدون نقص ارائه نموده اند  ،اقدام به بازگشائی
پاکت (ب) شده و با توجه به قیمت پیشنهادی و رعایت سایر مقررات مراتب تعیین برنده مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.
 -11کمیسیون معامالت دانشگاه حداکثر ظرف مدت  2روز پس از قرائت پیشنهادات واصله  ،نظر خود را کتباً از طریق
اداره کل حقوقی دانشگاه به نفر اول مناقصه اعالم نموده و پس از آن سپرده شرکت در مناقصه سایر شرکت کنندگان
به استثنای نفرات اول و دوم و سوم مناقصه  ،آزاد خواهد شد.
 -11در صو رتیکه برنده مناقصه (نفراول) از انعقاد قرارداد و انجام معامله خودداری نماید سپرده شرکت در مناقصه او
ضبط می گردد درصو.رت انعقاد قرارداد با هریک از نفرات اول تا سوم ؛سپرده سایرین مسترد می گردد.
 -12برنده مناقصه متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ اعالم کتبی معادل  %11مبلغ کل قرارداد
را بعنوان سپرده حسن اجرای تعهدات ضمانت نامه بانکی برابر فرم مورد نظر کارفرما به اعتبار مدت زمان اجرای
قرارداد پیش از عقد قرارداد تسلیم و قرارداد مربوطه را امضا و مبادله نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع
کارفرما ضبط و طبق بند 11از نفر دوم جهت عقد قرارداد دعوت بعمل می آید  .در صورت استنکاف نفر دوم سپرده او
نیز ضبط و به نفرسوم مراجعه خواهد شد .بدیهی است سپرده حسن اجرای تعهدات تا  3ماه پس از پایان قرارداد نزد
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امور مالی کارفرما نگهداری و پس از تسویه حساب کامل ومنوط به تایید اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی استان
س وب مسترد می گردد ،پرداخت وجه قرارداد به برنده مناقصه  ،منوط به تایید مدیر عمرانی
کتبی سالمت و صالحیت فنی کاالی موضوع مناقصه توسط مدیرامور دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.
 =13پس از تسلیم ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و امضاء و مبادله قرارداد سپرده شرکت در مناقصه نفر دوم و
سوم آزاد خواهد بود.
 -14خریدار می تواند موضوع قرارداد را بر اساس مصوبه کمیسیون معامالت تا میزان  %25افزایش یا کاهش دهد.
 -15در هنگام عقد قرارداد بنا بر درخواست میزان پیش پرداخت تا  %25مبلغ معامله منحصر ًا در قبال ضمانتنامه
بانکی پرداخت خواهد شد.
 -16در صورتی که دو نفربا شرایط یکسان کمترین قیمت را پیشنهاد داده باشند برنده نهایی با توجه به پیشینه کاری
و سوابق حرفه ای در دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب خواهد شد.
 -17پیشن هادهای واصله برندگان اول و دوم و سوم تا مدت  31روز پس از گشودن پیشنهادات معتبر بوده و جهت
امضاء کنندگان آنها الزام آور می باشد.
-18فروشنده متعهد و تایید می نماید در هنگام پیشنهاد قیمت از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کارصالحیت های
فنی ماخوذه از اداره کل گاز و استاندارد استان و بیمه های اجتماعی وحفاظت فنی و همچنین قوانین و مالیاتها و
ال مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق
عوارض کام ً
الذکر متوجه دانشگاه نخواهد بود نخواهد بود و پیشنهاد دهنده (برنده) راس ًا مسئول می باشد.
 -19شرکت کنندگان باید شرکت حقوقی دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات حداقل  5از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
باشند.
 -20لوله های پلی اتیلن باید دارای لوگوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ()LAUZaHمطابق استاندارد-
 IGSrev3 -MPL -014par1باشد.
 -21هزینه های بازرسی شخص ثالث (براساس شرکت های وندرو لیست شرکت ملی گاز ایران ) به عهده فروشنده
می باشد .
 -22لوله های پلی اتیلن بایستی بر اساس استاندارد ( IGS - M -PL -114 – )1تولید و بازرسی می گردد.
 -23لوله های پلی اتیلن بایستی بر اساس استاندارد (IGS -M - PL -114 – )2تولید و بازرسی می گردد.
 -24لوله های پلی اتیلن بایستی بر اساس استاندارد ( IGS -M - PL -114 – )4تولید و بازرسی می گردد.
ج :مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه:
 -1پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به حساب جاری سیبا 11162191522117عهده بانک ملی بنام تنخواه گردان پرداخت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان جهت خرید اسناد مناقصه و ارائه فیش « به همراه مدارک دیگر در پاکت (الف)»
 -2سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 41/111/111ریال است که می بایست بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا نقد به
حساب مندرج در بند یک واریز و فیش مربوطه آن در پاکت الف قرار گیرد.

د :مدارک الزم مندرج در پاکت الف
 -1رزومه شرکت کننده (و اعالم رضایت طرف آخرین قرارداد با شرکت کننده
 -2فیش های واریزی
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 -3اسناد و شرایط مناقصه با مهر و امضای شرکت که می بایست توسط فرد یا افراد مجاز صاحب امضا برابر
آخرین تغییرات شرکت و آگهی روزنامه امضاء و به مهر شرکت مهمور گردد.
 -4رونوشت برابر با اساسنامه و روزنامه آخرین تغییرات شرکت به نحوی که دارنگان امضاء مجاز مشخص باشند.
 -5تصویر گواهی حسن انجام کارو سوابق فعالیت های مشابه از موسسات و دستگاههای طرف قرارداد در مدت
 5سال گذشته
 -6رونوشت برابر با اصل معرفی دارندگان حق امضاء در شرکت برابر آخرین تغییرات اساسنامه شرکت
 -7تصویر مصدق تائید صالحیت صادره از سوی مبادی ذیربط در سال  1398در زمینه موضوع مناقصه عمومی
 -8آدرس دقیق و تلفن شرکت
 -9رونوشت برابر با اصل مدارک شناسائی دارندگان حق امضا شرکت یا پیمانکار شامل تصویر شناسنامه و کارت
ملی و کارت پایان خدمت به نحو رونوشت برابر با اصل
 -11رونوشت برابر با اصل آخرین صورتجلسه هیات مدیره شرکت
 -11اسناد و مدارک ارائه شده در پاکت الف نباید به هیچ عنوان حاوی پیشنهاد قیمت باشد.
توجه :اساسنامه و مدارک مصدق به معنی تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات که توسط محاضر اسناد
رسمی برابر با اصل شده باشد.
ه :پاکت«ب»
پاکت (ب) حاوی برگ پیشنهاد قیمت می باشد.
و :زمان و مکان مناقصه:
 -1زمان شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت  11روز
 -2محل مناقصه  :زاهدان  -مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان می باشد و نهایتاً پیشنهاد دهنده گان از
طریق به اداره کل حقوقی دانشگاه می تواندد از وضعیت حقوقی مناقصه عمومی مطلع شوند.
 -3پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت دانشگاه باز و قرائت خواهد شد .
نام شرکت:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت /پیمانکار:
نشانی شرکت  /پیمانکار و تلفن:
تلفن همراه که متعلق به مقام مسئول بوده و به نحو مستمرشبانه روز پاسخگو بوده و مطلع از امور جاریه
شخصیت حقوقی شرکت کننده باشد :شماره همراه .............................
محل امضاء:
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برگ پیشنهاد قیمت
عطف به آگهی منتشره در خصوص خرید لوله و اتصاالت گاز کشی مجتمع واحد موضوع مناقصه عمومی دانشگاه
آزاد اسالمی زاهدان از طریق مناقصه عمومی خرید اینجانب
مدیر عامل شرکت  /پیمانکار

دارای کد ملی
شهرستان

فرزند

به شماره شناسنامه
که در

به شماره ثبت

به ثبت رسیده است ودارای مجوز قانونی می باشم ،ضمن اطالع و قبول کلیه شرایط و

مشخصات مناقصه که به مهر و امضای اینجانب رسیده است با ارائه مدارک الزم و آمادگی خود را جهت فروش
موضوع مناقصه مجموعاً به مبلغ

پیشنهاد

ریال به حروف

می نمایم.
بدیهی است مبلغ فوق جهت همه موارد مندرج می باشد.
محل امضاء مجاز شرکت

شرح

رديف

مقدار

واحد

ب  :شبكه توزيع (پلي اتيلن)

1
2
3
4
5
شري
6

لوله پلي اتیلن - 111/PE 11- SDR 01PE
 1633SDRبه قطر  01میلیمرت به صورت
حلقه هاي  01مرتي
لوله پلي اتیلن  1633- SDR 111PEبه
قطر  120میلیمرت به صورت شاخ هاي 12
مرتي
لوله پلي اتیلن  1633- SDR 111PEبه
قطر  131میلیمرت به صورت شاخ هاي 12
مرتي
لوله پلي اتیلن  1633- SDR 111PEبه
قطر  220میلیمرت به صورت شاخ هاي 12
مرتي
پلی اتیلن جهت اتصال به لوله هاي پلي
شري پلي اتیلن به قطر  36میلیمرت

بريال

-

لوله پلي اتيلن
لوله پلي اتیلن  11SDRبه قطر 36
میلیمرت به صورت حلقه هاي  111مرتي

بهاي واحد

ارزش كل بريال

011

مرت

011

مرت

001

مرت

201

مرت

101

مرت

اتیلن
0

عدد
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7

شري پلي اتیلن به قطر  01میلیمرت

3

عدد

8

شري پلي اتیلن به قطر 120میلیمرت

2

عدد

9

شري پلي اتیلن به قطر 131میلیمرت

1

عدد

11

شري پلي اتیلن به قطر  220میلیمرت

1

عدد

رابط تلسكوپي

-

11

رابط شريهاي پلي اتیلن

10

عدد

12

تلسكوپي شريهاي پلي اتیلن

10

عدد

درپوش پلي اتیلن
 13درپوش پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 20میلیمرت
 14درپوش پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 36میلیمرت
 15درپوش پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 01میلیمرت
بوشن از نوع الكرتوفیوژن
 16بوشن پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 20میلیمرت
 17بوشن پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 36میلیمرت
 18بوشن پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 01میلیمرت
 19بوشن پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 120میلیمرت
 21بوشن پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 131میلیمرت
21

بوشن پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 220میلیمرت

10

عدد

0

عدد

0

عدد

10

عدد

61

عدد

06

عدد

00

عدد

20

عدد

22

عدد

زانوي  00درجه پلي اتیلن از نوع الكرتوفیوژن
 22زانو  00درجه پلي اتیلن الكرتوفیوژن
7
به قطر  01میلیمرت
23

زانو  00درجه پلي اتیلن الكرتوفیوژن
به قطر  120میلیمرت

4

 24زانو  00درجه پلي اتیلن الكرتوفیوژن
به قطر  131میلیمرت
زانوي  01درجه پلي اتیلن از نوع الكرتوفیوژن
 23زانو  01درجه پلي اتیلن الكرتوفیوژن
1
به قطر  01میلیمرت
2

عدد
عدد

239323511

عدد

عدد
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24

زانو  01درجه پلي اتیلن الكرتوفیوژن
به قطر  220میلیمرت

1

عدد

سه راهي نا مساوي پلي اتیلن
25
26
27
28
29

-

سه راه نا مساوي پلي اتیلن
 01*36میلیمرت
سه راه نا مساوي پلي اتیلن
 120*36میلیمرت
سه راه نا مساوي پلي اتیلن
 120*01میلیمرت
سه راه نا مساوي پلي اتیلن
131*01میلیمرت
سه راه نا مساوي پلي اتیلن
 220*131میلیمرت

به قطر
به قطر
به قطر
به قطر

3

عدد

1

عدد

6

عدد

1

عدد

2

عدد

به قطر

تبديل پلي اتیلن الكرتوفیوژن
31
31
32
33
34

-

تبديل پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 01* 36میلیمرت
تبديل پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
120* 01میلیمرت
تبديل پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
 131*01میلیمرت
تبديل پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
131* 120میلیمرت
تبديل پلي اتیلن الكرتوفیوژن به قطر
220* 131میلیمرت

2

عدد

2

عدد

1

عدد

2

عدد

2

عدد

سه راهی ختلیه

-

 35سه راه انشعاب پلي اتیلن
الكرتوفیوژن به قطر 36*20میلیمرت
 36سه راه انشعاب پلي اتیلن
عدد
0
الكرتوفیوژن به قطر 01*20میلیمرت
اتصال فوالدي  -پلي اتیلن ( اينچ لوله فوالدي × میلیمرت
لولــه پلي اتیلن)
 37اتصال فلزي "  220* 11میلیمرت پلي
عدد
1
اتیلن
0

عدد

نوارزرد اخطار
38

200 M * 40 CMنوار زرد اخطار

11

حلقه

مجع کل
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