آگهي مناقصه عمومي
زاًطگبُ هحمك ارزثيلي زرًظز زارز ثرطي اس اهَر ذسهبتي ذَز را زر سبل تحػيلي  1397 -98را ثِ غَرت
حجوي ٍ اس عزيك هٌبلػِ ثِ پيوبًىبراى ٍاجس ضزايظ ٍاگذار ًوبيس.

شزايط مناقصه
 -1هست سهبى لزارزاز :اس تبريد  1397/07/01لغبيت  1398/04/15ذَاّس ثَز .
 -2هَضَع ٍاگذاری ػجبرت است اس اًجبم اهَر ذسهبتي هي ثبضس.
 -3ليوت پبيِ حسٍز سيشزُ هيليبرز ٍ ّطتػس ٍ ّفتبز ٍ ضص هيليَى ٍ ّطتػس ٍ ّفتبز ٍ ّطت ّشار ٍ ّطتػس ٍ
چْبر ( )13/876/878/804ريبل ٍ ثز هجٌبی ثرطٌبهِ ٍسارت تؼبٍى ،وبر ٍ رفبُ اجتوبػي زر ذػَظ تؼييي
حسالل هشز سبل  ٍ 1397پيصثيٌي  15زرغس افشايص حسالل هشز وبرگزاى ثزای سبل  1398هيثبضس .ليوتْبی
پيطٌْبزی ثبيستي ثزاسبس حجن وبر ٍ ثِ ضزح فزمّبی پيطٌْبز ليوت ٍ آًبليش ليوت ارايِ ضَز .زاًطگبُ
ّيچگًَِ هسئَليتي زر لجبل افشايص حسالل هشز وبرگزاى زر سبل  1398را ًرَاّس زاضت.
 -4زاًطگبُ زرغَرت ػسم رضبيت هيتَاًس ثب يه هبُ اػالم لجلي ،لزارزاز را ثِ غَرت يهعزفِ لغَ ًوبيس.
 -5ضزوت زر ايي هٌبلػِ ٍ ارائِ پيطٌْبز ايجبز ّيچگًَِ حك ثزای ضزوت وٌٌسُ ٍ ّيچ ًَع ايجبز تىليف ٍ يب سلت
اذتيبر ثزای زاًطگبُ ًويًوبيس ٍ زاًطگبُ زر لجَل ٍ يب رز وليِ پيطٌْبزات هرتبر است.
 -6زاًطگبُ زر عَل هست لزارزاز حك افشايص يب وبّص تب  %25اس هجوَع هَضَع لزارزاز را ذَاّس زاضت.
 - -7رػبيت ثرطٌبهِّبی ٍسارت تؼبٍى ،وبر ٍ رفبُ اجتوبػي ٍ سبسهبى تبهيي اجتوبػي زر سهيٌِ ّبیپززاذت حمَق
ثِ وبرگزاى ثزای سبلّبی  ٍ 98 ٍ97عزح عجمِ ثٌسی هطبغل ٍ سبيز ثرطٌبهِّبی هطبثِ الشاهي هيثبضس.
-8وليِی وسَر لبًًَي هطوَل لزارزاز ثِ ػْسُی پيوبًىبر ثَزُ ٍ زر غَرت ثزًسُ ضسى ضزوت پيوبًىبری عزف
لزارزاز ثب زاًطگبُ زر سبل  ، 97 -96ضزوت هذوَر هَظف ثِ پززاذت پبيِ سٌَاتي ثزای ًيزٍّبی تحت لزارزاز
ذَز ذَاّس ثَز.
-9ضزوتّبی ذسهبتي زارای غالحيت اس ازارُ تؼبٍى ،وبر ٍ رفبُ اجتوبػي هي تَاًٌس ليوتّبی پيطٌْبزی ذَز
را ثِ تزتيت پبروتّبی الف ،ة ٍ ج تْيِ ٍ ضوي ثبرگذاری زر سبهبًِ تساروبت الىتزًٍيىي زٍلت زر هْلت همزر
و تا پايان وقت اداری روس دوشنبه مورخ  77/06/05به دبیزخانه مزکشی دانشگاه تحويل نمايند.

(رعايت دستورالعمل نامگذاری پاکتها و محتويات آن به شزح سيز الشامي ميباشد)
پاکت الف  :حبٍی ضوبًت ًبهِ هؼتجز ثبًىي يب ٍاريش هجلغ  693/850/000ريبل ثِ حسبة ضوبرُ
 2177230831008ثِ ًبم سپززُ زاًطگبُ ًشزثبًه هلي ضؼجِ زاًطگبُ
پاکت ب :ضبهل اسٌبز لجَل ٍ پذيزش ضزايظ هٌسرج زرآگْي فزاذَاى هٌبلػِ ٍ هستٌسات آى هوَْر ثِ هْز
ضزوت (پيص ًَيس لزارزاز،آگْي هٌبلػِ ،هستٌسات هَيس تَاًوٌسیّبی هبلي ٍ ترػػي ضزوت ٍ سَاثك
هزثَط ثِ ّوزاُ تػَيز غالحيت اس زارُ وبر ٍ رفبُ اجتوبػي ٍ اسبسٌبهِ ٍ رٍسًبهِ رسوي غبحجبى اهضبی ضزوت
ٍ سبيز ضزايظ هٌبلػِ).

تبصزه :ارايِ هستٌسات هَيس تَاًوٌسیّبی هبلي ضزوت ٍ سَاثك هزثَط ثِ اجزای لزارزازّبی هطبثِ ٍ زر حس ٍ
اًساسُ لزارزاز هَرز ًظز زاًطگبُ الشاهي هيثبضس.
پاکت ج  :ضبهل فزم پيطٌْبز ليوت ّوزاُ ثب آًبليش ليوت پيطٌْبزی ،اػن اس حمَق ،ػيسی ٍ پبزاش ،سٌَات ٍ
سبيز هشايبی لبًًَي وبر هوَْر ثِ هْز ضزوت
پاکت چهارم  :ضبهل سِ پبوت الف ،ة ٍ ج ثِ غَرت هْز ٍ هَم ضسُ ثب هطرػبت وبهل ضزوت.
ثسيْي است پبوتّبی فبلس الن هْز تحَيل گزفتِ ًرَاٌّس ضس.
پيطٌْبزات ارائِ ضسُ هتؼبلجبً زرغَرت وبهل ثَزى هسارن ،رٍس سِضٌجِ هَرخ  97/06/06رأس سبػت  11غجح
زر هحل زفتزهؼبًٍت ازاری ،هبلي ٍ هسيزيت هٌبثغ زاًطگبُ تَسظ وويسيَى هٌبلػِ زاًطگبُ گطبيص ،ثزرسي ٍ
ثزاسبس همزرات هَضَػِ ثزًسُ هٌبلػِ هطرع ذَاّس ضس ٍ سپززُ ضزوتْبيي وِ ثزًسُ ًطسُ اًس هستزز ذَاّس
ضس.
ثزًسُ اٍل هَظف ذَاّس ثَز ظزف هست يه ّفتِ ًسجت ثِ ارائِ ضوبًتًبهِ ثبًىي ٍ هتؼبلجبً ػمس لزارزاز السام ًوبيس
ٍ زرغَرت اًػزاف ٍ يب ػسم هزاجؼِ ثزًسُ اٍل سپززُ ايطبى ضجظ ٍ زرغَرت غالحسيس زاًطگبُ ثب ًفزات ثؼسی ٍارز
هذاوزُ ذَاّس ضس.
ػاللِ هٌساى ضزوت زر هٌبلػِ هيتَاًٌس ثزای زريبفت اسٌبز هٌبلػِ اس تبريد زرج آگْي هٌبلػِ زر رٍسًبهِ ثِ
هست زُ رٍس ثِ سبهبًِ تساروبت الىتزًٍيىي زٍلت ( )setadiran.irهزاجؼِ ًوبيٌس.
-10ثزًسُ هٌبلػِ هيثبيست زر اثتسای ػمس لزارزاز ثِ هٌظَر تضويي اجزای تؼْسات ٍ حسي اًجبم وبر ثِ هيشاى %10
ول هجلغ لزازاز سبالًِ ضوبًتًبهِ ثبًىي زر ٍجِ زاًطگبُ ارائِ ًوبيس وِ ثب اتوبم لزارزاز ٍ پس اس ارائِ هفبغبحسبةّبی
هزثَط هستزز ذَاّس ضس.
ّ -11شيٌِی چبح آگْي هٌبلػِ زر رٍسًبهِ ثِ ػْسُی ثزًسُی هٌبلػِ ذَاّسثَز.

هؼبٍى ازاری ،هبلي ٍ هسيزيت هٌبثغ زاًطگبُ
هْززاز هحزمسازُ

