شرایط و مشخصات مناقصه
الف :موضوع مناقصه:
سرویس  ،تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه شامل 11موتورخانه  ،تعویض  ،شستشوی و نگهداری رادیاتورها11 ،هواساز
14 ،کولرهای آبی 10444و  14عددکولر آبی  0044و سیستم آب مجتمع شامل  1عدد دینام تانکرهوایی و یک عدد پکیج
سرمایشی و گرمایشی تاسیسات استخر که لیست آن به رویت پیمانکار رسیده است به مدت یکسال از تاریخ عقد قرارداد.
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 برر ارز

ازرزوده را لظرام نمروده ودر

هنگام عقد قرارداد گواهی ثبت نام را ارائه نماید.
 -4مظل انجام تعهدات دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان می باشد.
 -5دانشگاه 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  ،مخدو

 ،مشروط و زاقد سپرده و پیشنهاداتی که با شرایط مناقصه مغایرت داشته

باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7دانشگاه تعهدی در قبال اسکان وپذیرایی پیمانکار ندارد .لیکن مظل اسکان کارگران بصورت شبانه روزی بر
در مظلی که دانشگاه تعیین نموده است.
 -8شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول و اختیارات دستگاه مناقصه گذار بوده و شرکت پیمانکار می بایست
توان مالی و تخصصی موضوع مناقصه را داشته باشند.
 -9دانشگاه حق تغییر و یا اصالح و تجدید نظر در اسناد و مشخصات مناقصه را دارد.

 -11تامین کارگر ماهر و مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری تعویض قطعات و انجام کار برطبق اعالم تاسیسات با
توجه به حجم کاری برعهده پیمانکار است واز  4-2نفر کارگران شرکت می بایست مورد تایید اداره کار و
حراست دانشگاه باشند.
 -11نگهداری  24ساعته موتورخانه ها و روشن و خامو

کردن موتورخانه بر اساس اعالم کارزرما

 -12حضور شبانه روزی کارگران پیمانکار بصورت  24ساعته در مظل تعیین شده در دانشگاه
 -13کلیه لوازم مصرزی تاسیسات پس از هماهنگی و تایید نماینده دانشگاه توسط کارزرما تهیه و تظویل می گردد.
 -14پس 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 گرزت.
بدیهی است زقط پاکاتی مفتوح می گردند که مهر و موم شده و ممضی به امضای مدیر عامل شرکت از( پیشنهاد دهنده
قیمت ) باشد.
 -15بازدید دوره ای از سیستم ها بصورت بصورت روزانه  ،هفتگی  ،ماهیانه و ارائه گزار

به مسئول تاسیسات واحد بر

اساس چک لیست مربوطه و مجموعه کارهای اول زصل گرما شامل :نظازت هواساز – اسید شویی سوزن ها – نظازت
تشتک  ،تعویض لوازم معیوب  ،تعویض پوشال کولرها ،نظازت کامل کولر ها که در صورت استفاده آماده بکار باشد  ،و

مجموعه کارهای اول سرمایشی که شامل  :شروع کار سرویس سیستم های گرمایشی در اول مهرماه شروع و در تا پایان
مهر ماه کتباً به واحد تاسیسات اعالم گردد.که عبارت است از نظازت کلیه دیگهای شوزاژ خانه (موتورخانه ) و پمپ های
مربوطه و رزع نشت و عیب یابی از کلیه موارد ،آب گیری و هواگیری و تعویض هر گونه لوازم معیوب و در
موتورخانه ها :تخلیه آب کلیه هواسازها و کولرها و سرویس مجدد هواسازها با توجه به شروع زصل سرما و
سرویس دستگاه پکیج آمفی تئاتر(عالمه حلی) با توجه به شروع زصل های سال و استفاده از دستگاهها با هماهنگی
اداره کل روابط عمومی شرکت متعهد می شود که در کلیه زصول سال لیست ازراد آماده با

و  24ساعتی خود را به

مدیر تاسیسات اعالم نماید .در این خصوص نیروی  24ساعته حتی در روزهای جمعه و تعطیالت رسمی آماده با

می

باشد.
بازدید روزانه از پمپ آب مرکزی و تانکر هوایی از تعهدات برنده می باشد .در صورت ضرورت مبنی بر جابجایی تابلوی
برق و پمپ آب مراتب با تاسیسات هماهنگ گردد .در صورت نیاز به تعویض قطعات مراتب طی یک صورتجلسه ای به
امضای نماینده تاسیسات و نماینده حراست انجام می پذیرد.
 -16کمیسیون معامالت دانشگاه حداکثر ظرف مدت  2روز پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد قبول دانشگاه  ،نظر خود را
کتباً 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.
 -17در صورتیکه برنده مناقصه (نفراول) از انعقاد قرارداد و انجام معامله خودداری نماید سپرده شرکت در مناقصه او ضبط
می گردد و چنانچه تفاوت قیمت نفر اول با نفر دوم بیشتر از  %5نباشد به برنده دوم مناقصه جهت انجام معامله و عقد
قرارداد مراجعه می گردد و چنانچه نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نماید سپرده وی نیز به نفع دانشگاه ضبط وبه
شرح زوق به نفر سوم جهت عقد قرارداد مراجعه خواهد شد .
 -18برنده 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 زرم مورد نظر دانشگاه با اعتبار  3ماه پیش از عقد قرارداد
تسلیم و قرارداد مربوطه را امضا و مبادله نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع دانشگاه ضبط و طبق بند 13از نفر
دوم جهت عقد قرارداد دعوت بعمل می آید  .در صورت استنکاف نفر دوم سپرده او نیز ضبط وبه نفرسوم مراجعه خواهد
شد .بدیهی است سپرده حسن اجرای تعهدات تا  3ماه پس از پایان قرارداد نزد امور مالی دانشگاه نگهداری و پس از
تسویه حساب کامل به پیمانکار مسترد می گردد.
 -19پس از تسلیم ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و امضاء و مبادله قرارداد سپرده شرکت در مناقصه نفر دوم و سوم آزاد
خواهد بود.
 -21زرم ضمانتنامه می بایست نمونه زرم ضمانتنامه دانشگاه باشد.
 -21کارزرما می تواند موضوع قرارداد را تا میزان  %25اززایش یا کاهش دهد.
 -22در صورتی که دو نفربا شرایط یکسان کمترین قیمت را پیشنهاد داده باشند برنده نهایی با توجه به پیشینه کاری و
سوابق حرزه ای در دانشگاه آزاد اسالمی و موسسات دولتی انتخاب خواهد شد.
 -23پیشنهادهای 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.
 -24تهیه قطعات مورد نیاز پس از تایید مسئول تاسیسات بر عهده دانشگاه است.
 -25پیمانکار متعهد و تایید می نماید در هنگام پیشنهاد قیمت از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی
وحفاظت زنی و همچنین قوانین و مالیاتها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند در هر حال
مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات زوق الذکر متوجه کارزرما نخواهد بود وپیمانکار راساً مسئول می باشد.

ج :مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه
 -1پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال به حساب جاری سیبا  1116216899118عهده بانک ملی بنام دانشگاه آزاد اسالمی
زاهدان جهت خرید اسناد مناقصه و ارائه زیش « به همراه مدارک دیگر در پاکت (الف)»

 -2سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ پنجاه میلیون ریال 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

 -1رزومه شرکت
 -2زیش های واریزی
 -3اسناد و شرایط مناقصه با مهر و امضای شرکت که می بایست توسط زرد یا ازراد مجاز صاحب امضا برابر
آخرین تغییرات شرکت و آگهی روزنامه امضاء و به مهر شرکت مهمور گردد.
 -4اساسنامه و روزنامه آخرین تغییرات مصدق
 -5تصویر گواهی حسن انجام کارو سوابق زعالیت های مشابه از موسسات و دستگاههای طرف قرارداد در مدت  5سال
گذشته
 -6تصویر مصدق معرزی دارندگان حق امضاء در شرکت برابر آخرین تغییرات اساسنامه شرکت
 -7تصویر مصدق تائید صالحیت صادره از سوی مبادی ذیربط در سال  1396در زمینه موضوع مناقصه
 -8آدرس دقیق و تلفن شرکت
 -9تصویر مصدق مدارک شناسائی دارندگان حق امضا شرکت شامل تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت
بصورت مصدق
 -11تصویر مصدق 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 مراجع ذیصالح
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
 -2مظل مناقصه  :زاهدان – خیابان دانشگاه-مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان می باشد و مظل تظویل
پیشنهادات دزتر حراست دانشگاه طبقه دوم ساختمان مرکزی واقع در خیابان دانشگاه می باشد.
 -3پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت دانشگاه باز و قرائت خواهد شد .حضور شرکت
کنندگان درجلسه آزاد است( .تاریخ ثبت )96/3/27
نام شرکت:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت:

تلفن همراه:

نشانی شرکت و تلفن:

برگ پیشنهاد قیمت
عطف به آگهی منتشره در خصوص سرویس  ،تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگگاه بگا مشختگات در
شده در موضوع مناقصه دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد زاهردان از طریرق مناقصره عمرومی اینجانرب
زرزند
به شماره ثبت

به شماره شناسنامه
که در شهرستان

دارای کد ملری

مردیر عامرل شررکت

به ثبت رسیده است ودارای تائیدیره صرالحیت شررکت مری

باشم ،ضمن اطالع و قبول کلیه شرایط و مشخصات مناقصه که به مهر و امضای اینجانب رسیده اسرت برا
ارائه مدارک الزم از قبیل سوابق و رزومه کاری در موسسات دولتی یا خصوصی یا شورای اصناف (پروانره
کسب) تائیدیه مبادی ذیربط و گواهی حسن انجام کار مایل به شرکت در مناقصه بوده و آمادگی خرود را
موضوع مناقته مجموعاً به مبلغ

ریال به حروف

..................تومان اعالم می نماید و اقرار نمروده کره در
مطالعات کافی بعمل آورده و هیچ نکته ای

برای یکسرال و ماهانره
هنگگام تسگمیم پیشگنهاد قیمگت ،

باقی نمانده است که بتواند در مورد آن مستند به جهگل و

عدم اطالع خود گردم.

نام خانوادگی مدیر عامل:
آدرس شرکت تلفن:
تلفن همراه :
مهروامضاء:

نام شرکت:

