
 مناقصه عمومي آگهي

 

لسوتی  تْيِ ًظط زاضز اهَض هطتَط تِ زاًطجَيی زاًطگاُ هحمك اضزتيلی زضفطٌّگی ٍهؼاًٍت 

 سال زض، ضا ًويي  ٍ اضزتيلپرت ٍ پع ٍ تَظيغ غصاي زاًطجَياى ايي زاًطگاُ زض  هَازغصايی، اظ

 ٍاگصاض ًوايس.اظ عطيك هٌالصِ تِ پيواًىاضاى ٍاجس ضطايظ ،  1397 -98تحصيلی 

 شرايط مناقصه

 

 .ذَاّس تَز  15/04/98لغايت  15/06/97تاضيد  زُ هاُ اظ حسٍز لطاضزاز  هست ظهاى  -1

للن اصلی ضاهل گَضت سِ اظ  )تِ غيطهَازغصايی الالم ٍ يِتْي ػثاضت است اظ ٍاگصاضيهَضَع  -2

 اًتمال،آهازُ ساظي ٍ ،گطفت(ضٍغي وِ تَسظ زاًطگاُ زضاذتياض پيواًىاض لطاضذَاّس  تطًج ٍ لطهع،

هحل  زٍزض ٍ اًجام ًظافت الظم تا ويفيت هغلَب  صثحاًِ ٍ ضام، ًاّاض ٍػسُ ّاي پرت ٍ تَظيغ

ذَاّس  زاًطگاُ هسيطيت اهَض زاًطجَيی غصاّا تِ ػْسُ پطس وويت ٍ . )تطريص ويفيتهصوَض

 تَز.(

 1) عثك هفاز فطم .ضسُ ذَاّس تَز  غهثلغ پطزاذتی صطفا تِ اظاي ّط پطس غصاي تَظي تثصطُ
 اسٌاز هٌالصِ (

 هحل تِ ضطح شيل ذَاّس تَز. زٍ زض هحل اجطاي لطاضزاز-3

 . اضزتيل سايت اصلی زاًطگاُ زض غصاذَضي هطوعي زاًطگاُ ٍالغ زض –الف 

 . ًويي  فىايری َای وًیه زاًطىسُغصاذَضي  –ب 

                       هيلياضز ضيال( ضص)تيست ٍ  000/000/000/62  زضحسٍز هثلغ لطاضزاز ول تطآٍضز اٍليِ-1تثصطُ 

 ذَاّس تَز.

 .ذَاّس تَز هحلزٍّطهَظف تِ اضايِ ذسهات زضهٌالصِ  ًسُ طت-2تثصطُ 
)عثك ذَاّس تَز ًوايٌسُ واضفطهاضٍظاًِ تطاساس آهاض اضائِ ضسُ تَسظ  پطستؼساز   3 تثصطُ

ي پيطٌْاز ًسثت تِ هغالؼِ ٍ  پيواًىاض هَظف است لثل اظ اضائِ، لصا لطاضزاز(3ُهاز5هفاز تثصطُ
 تطضسی زض ايي ظهيٌِ اظ عطيك همتضی السام ًوايس.

 ضٌثِ ضاهل صثحاًِ، ًاّاض ٍ ضام ذَاّس تَز. چْاض ضٍظّاي واضي اظ ضٌثِ تا -4

 جوؼِ ٍ ايام تؼغيل ضسوی تؼغيل ذَاّس تَز ٍ پٌج ضٌثِ، ّايغصاذَضي زض ضٍظ  - تثصطُ
پيواًىاض هَظف تِ اًجام ٍظايف  ،غصا اًجام ًرَاّس ضس ٍلی زض صَضت زضذَاست واضفطها پرت

 ذَاّس تَز.لطاضزاز زض آى ضٍظّا تا ضطايظ ػازي 
فطم ( زض جسٍل پيطٌْاز ليوت تطآٍضزٍهجوَع تؼساز ّط پطس غصا   ليوت پيطٌْازي تطاساس -5

 .ضَز اضائٍِ هغالؼِ زليك پيص ًَيس لطاضزاز  (2،3،4ضواضُ ) ْايتا ضػايت هفاز جسٍل (1ضواضُ

هغالؼِ اسٌاز هٌالصِ زض هحاسثِ ٍ اضايِ ليوت تسياض هْن تَزُ ٍ ضاهل هَاضزي هی  – 1 تثصطُ

 تاضس وِ زض اضايِ ليوت هؼمَل ًمص اساسی زاضز .

 تاریخ



ی اقالم مشمًل قاوًن مالیات بر ارزش کارفرما پرداذت مالیات بر ارزش افسيدٌ –2تبصرٌ 

افسيدٌ را بر عُدٌ گرفتٍ ي پیماوکار مًظف است وسبت بٍ اوجام مراحل قاوًوی آن اقدام 

 وماید.

 

زضّطٍضؼيتی وِ وِ  صٌؼتی هَجَزاظتجْيعات وليِ اهَال ٍ اتعاض واض ٍ هَاز هصطفی )تِ غيط  -6

( للن واالي اصلیسِ  ٍ ذَاّس گطفت لطاض پيواًىاض اذتياض زض واضفطها لطاضزاضتِ تاضٌستَسظ

 .ضس تْيِ ذَاّس پيواًىاضتَسظ 

ضػايت هفاز ضطايظ ذصَصی هٌالصِ زض عَل لطاضزاز العاهی تَزُ ٍ ضطوت هَظف تِ تطضسی  – 7

 ٍپيص تيٌی  الظم جْت اًجام آًْا هی تاضس .

 غصايی  هَاز ّعيٌِ ّاي ذطيس تايست تِ صَضتی پيطٌْاز گطزز وِ تواهی ليوت پيطٌْازي هی 
ّعيٌِ ّاي  سايط ٍ حمَق ٍ هعاياي لاًًَی واضوٌاى اًطغي، ،، ًگْساضيًٍملحول  غيطغصايی، ٍ

وويسيَى هٌالصِ  لاًًَی پطزاذت ضَز ٍ زض ايي ضاستا هؼمَل ٍ تِ صَضت، غيطلاتل اجتٌاب

تطًسگاى اٍل، زٍم ٍ سَم هٌالصِ ضا تط اساس آييي ًاهِ ًحَُ ي اًجام هالی ٍ هؼاهالتی زاًطگاُ 
ًسثت تِ هغالؼِ ليوتْاي پيطٌْازي ٍ تطضسی تَاى هالی ٍ سَاتك  ،زاًطگاُ ّا ٍ زيگط همطضّ ات 

زػَت تِ زفاع اظ ليوت اضايِ ضسُ ٍ تجعيِ ٍ تحليل آى ٍ اظ ايطاى  واضي ضطوت السام ًوَزُ
ّايی ضا وِ  ليوت ضطوتْايی ضا وِ فالس ضطايظ الظم تطريص زّس ٍ زاًطگاُ هرتاض است تٌوايس

 تاضٌس اظ گطزًٍِ ذاضج ًوايس ٍ ضطوت وٌٌسُ حك ّيچگًَِ اػتطاضی ضا ًرَاّس زاضت. هؼمَل ًوی

 

ضطوت زض ايي هٌالصِ ٍ اضائِ پيطٌْاز ايجاز ّيچگًَِ حك تطاي ضطوت وٌٌسُ ٍ ّيچ ًَع  -9

ًوايس ٍ زاًطگاُ زض لثَل ٍ يا ضز وليِ  ٍ يا سلة اذتياض تطاي زاًطگاُ ًوی ايجاز تىليف

  . پيطٌْازات هرتاض است

 زض ظهيٌِ ساظهاى تاهيي اجتواػی ٍ اجتواػی ضفاُواض ٍ تؼاٍى ،ّاي ٍظاضت  ضػايت ترطٌاهِ -10

تصَية  عطح عثمِ تٌسي هطاغل ٍٍ 98ٍ 97ّاي  تطاي سال پطزاذت حمَق تِ واضگطاى ّاي

ّاي هطاتِ  ّيأت ٍظيطاى ٍ سايط ترطٌاهِ 15/12/84هَضخ  ّ 34613/ت84515ي  ًاهِ ضواضُ

 تاضس. العاهی هی

ّاي ذسهاتی وِ صالحيت پيواًىاضي زض اهَض پرت ٍ پع ٍ تَظيغ غصا ضا اظ ازاضُ ول  ضطوت -11

ي ذَزضاتِ پيطٌْاز پاوت  تَاًٌس هی زاضًس،1398ٍ 1397اجتواػی تطاي سال ضفاُواض ٍ تؼاٍى،

پایان تا ماوٍ تدارکات الکتريویکی ديلت اضمه بارگساری در سي  تطتية ظيط تْيِ 

هحمك  زاًطگاُ وعيزتيطذاًِ هطتِ       10/00/1331    مًرخ    شىبٍ يقت اداری ريز 

 تحَيل ًوايٌس. اضزتيلی

 تاضس( العاهی هی ظيط تِ ضطح آى هحتَيات ٍ ّا گصاضي پاوت ًام زستَضالؼول )ضػايت 

 :ضاهل( پاوت الف



 سيصس هيليَى يه هيلياضز ٍ   ) 000/000/300/1  هثلغ ي تٍِاضيعفيص ضواًت ًاهِ تاًىی يا 

 .هلی تاًه  تِ ًام سپطزُ زاًطگاُ ًعز 2177230831008   تِ حساب ضواضُ  ضيال (

 :ضاهل (پاوت ب

تِ هْطضطوت  هستٌسات آى هوَْض ٍ پصيطش ضطايظ هٌسضج زضآگْی فطاذَاى هٌالصِ لثَل ٍ اسٌاز

 واضي سَاتك ضطايظ ذصَصی هٌالصِ، پيص ًَيس لطاضزاز،آگْی هٌالصِ، ،3ٍ4)فطهْاي ضواضُ 

ضٍظًاهِ ضسوی  اساسٌاهِ ٍ اجتواػی ٍ اهَض ٍ ازاضُ ول واض هطتَط تِ ّوطاُ تصَيطصالحيت اظ

 (.اهضاي ضطوت هجاظصاحثاى 

 :ضاهل( پاوت ج 

هطتَط تِ  2ٍ 1پطضسُ  ضواضُ جساٍل ) شوط ليوت پيطٌْازي تاضطوت  تِ هْط هوَْض فطهْاي

تايست صفحِ تِ  ضيالی آًْا وِ هی ٍظًی ٍ آًاليع ليست ٍ ليوتْاي پيطٌْازي غصاّاي هَجَز زض

 .(هْط ضًَس صفحِ تَسظ صاحثاى اهضاي هجاظ ضطوت اهضا ٍ

 پاوت چْاضم :

 . هطرصات واهل ضطوت تا تِ صَضت هْطٍهَم ضسُ ج ٍ ب،پاوت الف  سِضاهل  

                              11/00/1331  یک شىبٍ ريز صَضت واهل تَزى هساضن زض پيطٌْازات اضائِ ضسُ هتؼالثاً

تَسظ وويسيَى  ،زاًطگاُ  اتاق هؼاًٍت ازاضي هالی   هحل  زض  لثل اظ ظْط11ضاس ساػت 

هٌالصِ زاًطگاُ گطايص، تطضسی ٍ تطاساس همطضات هَضَػِ تطًسُ هٌالصِ هطرص ذَاّس ضس ٍ 

 هستطز ذَاّس ضس. اًس ضطوتْايی وِ تطًسُ ًطسُسپطزُ 

ًاهِ تاًىی ٍ هتؼالثاً ػمس  هَظف ذَاّس تَز ظطف هست يه ّفتِ ًسثت تِ اضائِ ضواًت اٍل ُتطًس

اٍل سپطزُ ايطاى ضثظ ٍ زضصَضت  ُزضصَضت اًصطاف ٍ يا ػسم هطاجؼِ تطًسلطاضزاز السام ًوايس ٍ 

 لطاضزاز هٌؼمس ذَاّس ضس.،زض صَضت ٍجَز  سَم  ياتِ تطتية زٍم  صالحسيس زاًطگاُ تا تطًسگاى 

  تارید  ازبرای دریافت اسىاد مىاقصٍ تًاوىد  در مىاقصٍ می  شرکتعالقٍ مىدان 

مدت دٌ ريز بٍ ساماوٍ تدارکات الکتريویکی درج آگُی مىاقصٍ در ريزوامٍ بٍ 

 .مراجعٍ ومایىد (www.setadiran.irديلت بٍ وشاوی )

هٌظَض تضويي اجطاي تؼْسات ٍ حسي اًجام   تايست زض اتتساي ػمس لطاضزاز تِ تطًسُ هٌالصِ هی -12

حساتْاي  ًاهِ تاًىی زض ٍجِ زاًطگاُ اضائِ ًوايس وِ تا اتوام لطاضزاز ٍ پس اظ اضائِ هفاصا ضواًت ،واض 

 هطتَط هستطز ذَاّس ضس.

 .تِ ػْسُ ي تطًسُ ي هٌالصِ ذَاّستَززض ضٍظًاهِ هٌالصِ  ّاي آگْیّعيٌِ ّا ي چاج -13

 

 اردبیلی داوشجًیی داوشگاٌ محققفرَىگی يعايوت م

 


