
                                                                                                                                                                    

 

 مناقصه عمومي آگهي

 
سال در قالب قرارداد حجمي و برای امور خدماتي خود را بخشي از دانشگاه محقق اردبيلي درنظر دارد 

 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.عمومي مناقصه برگذاری از طريق  8931-8933

 
 شرايط مناقصه

 

 98/18/8933لغايت  18/15/8931از  تاريخ   :مدت زمان  قرارداد -1

 دانشگاه  خدماتيامور بخشي از انجام  شامل مناقصه،موضوع  -2

براساس  قيمت پايه باشد.مي ريال (111/111/181/22ميليون) هشتصدو شصتميليارد و  دوبيست و  قيمت پايه -3

خدمات و آخرين بخشنامه تعيين حقوق و دستمزد کارگران ابالغي از طرف شورای عالي کار برای سال  حجم

   شده است.تعيين  8933افزايش برای حقوق و دستمزد فروردين ماه  % 21و لحاظ  8931

 طرفه لغو نمايد.صورت يك تواند قرارداد را بهدرصورت عدم رضايت ميدانشگاه  -4

شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد ايجاد هيچگونه حق برای شرکت کننده و هيچ نوع ايجاد تكليف و يا سلب  -5

 نمايد و دانشگاه در قبول و يا رد کليه پيشنهادات مختار است.اختيار برای دانشگاه نمي

 از مجموع موضوع قرارداد را خواهد داشت. %25 تا طول مدت قرارداد حق افزايش يا کاهش دانشگاه در -6

اخت حقوق پرددر زمينه های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعيهای رعايت بخشنامه - -7

 مورخ ه91889/ت11585ی تصويب نامه شمارهبندی مشاغل و طرح طبقه ،8933و  8931 به کارگران برای سال

 باشد.های مشابه الزامي ميهيأت وزيران و ساير بخشنامه 85/82/11

 خواهد بود. طرف قرارداد ی پيمانكاری کسور قانوني مشمول قرارداد به عهدهکليه-1

به  را پاکت  پيشنهادی خود مي توانند کار و رفاه اجتماعي تعاون، از ادارهحايز شرايط های خدماتي شرکت-3

عالوه بر بارگذاری در سامانه تدارکات  82/11/31چهارشنبه مورخ  اداری روزترتيب زير تهيه و تا پايان وقت 

 .به دبيرخانه مرکزی دانشگاه تحويل نمايندبه صورت فيزيكي  الكترونيكي دولت

 باشد(به شرح زير الزامي ميهای مناقصه محتويات پاکت رعايت)

  محقق اردبيلي دانشگاه بنام ريال  111/111/819/8مبلغ  بهحاوی ضمانت نامه معتبر بانكي :  پاکت الف

 به مهر مستندات آن ممهور پذيرش شرايط مندرج درآگهي فراخوان مناقصه و قبول و اسناد : شاملپاکت ب

و تخصصي شرکت و سوابق  ماليهای توانمندیمستندات مويد  پيش نويس قرارداد،آگهي مناقصه،شرکت شامل : 

و اساسنامه و روزنامه رسمي صاحبان امضای شرکت کار و رفاه اجتماعي داره امربوط به همراه تصوير صالحيت از 

 .مناقصه شرايطو ساير 

اعم از حقوق، عيدی و پاداش، سنوات و  همراه با آناليز قيمت پيشنهادی،فرم پيشنهاد قيمت  شامل : پاکت ج

  ساير مزايای قانوني کار ممهور به مهر شرکت

بديهي است مشخصات کامل شرکت.  موم شده با و ج به صورت مهر : شامل سه پاکت الف ،ب و پاکت چهارم

 های فاقد الک مهر تحويل گرفته نخواهند شد.پاکت



صبح  3ساعت  سرأ 85/11/31ی مورخه شنبه  روز، مدارکدرصورت کامل بودن  پيشنهادات ارائه شده متعاقباً

توسط کميسيون مناقصه دانشگاه گشايش، بررسي و دانشگاه  و مديريت منابع مالي ،اداریمحل دفترمعاونت  در

خواهد مسترد به انها اند هکه برنده نشد هاييو سپرده شرکت هبراساس مقررات برنده مناقصه مشخص خواهد شد

 شد.

روزنامه  تاريخ درج آگهي مناقصه در توانند برای دريافت اسناد مناقصه ازدر مناقصه مي عالقه مندان شرکت

ه سايت سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به نشاني  ب 21/11/31 شنبهيكاداری روز تا پايان وقت به ( 72/19/31)

www.setadiran.ir  .مراجعه نمايند 

 %81منظور تضمين اجرای تعهدات و حسن انجام کار به ميزان  بهو عقد قرارداد قبل از بايست برنده مناقصه مي -81

ی هانامه بانكي در وجه دانشگاه ارائه نمايد که با اتمام قرارداد و پس از ارائه مفاصاحسابضمانتپيشنهادی، کل مبلغ 

 مربوط مسترد خواهد شد.

ی مناقصه ی برندهبه عهدهالكترونيكي دولت  تدارکاتقصه در روزنامه و سامانه منا ی چاپ آگهيهزينه -88

 .خواهدبود
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