«شرایط عمومی مناقصه سرویس و نگهداری برق وتاسیساتساختمانهای معاونت دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائی»
 -1موضوع مناقصه  :مناقصه واگذاری خدمات سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان های حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه به شرح مندرج در اوراق
مناقصه

-2

مدت اجرای قرارداد :از تاریخ  7931/40/40الی ( 7931/40/49بمدت یک سال)

-3

مناقصه گزار دانشگاه عالمه طباطبایی می باشد .

-4

مبلغ تضمین شركت در مناقصه  944،444،444ریال (سی میلیون تومان)است كه می بایستی به یكی از صورتهای ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاكت درب
بسته به مناقصه گزار تسلیم شود.

الف  :واریز نقدی به حساب شماره  31198783به نام سپرده دانشگاه عالمه طباطبایی نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد 843
ب :ارائه ضمانتنامه بانكی با تاریخ اعتبارحداقل سه ماهه (كه سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد) یا چک تضمین شده در وجه دانشگاه عالمه طباطبائی
 -5شركت كنندگان در مناقصه الزم است پیشنهاد و مدارک و اوراق مناقصه را حداکثر  74روز از تاریخ درج آگهی به اداره تداركات دانشگاه تحویل و رسید دریافت
دارند.
 -6پیشنهاددهندگان مكلفند مدارک خود را در سه پاكت شامل:

پاکت الف -تضمین شركت در مناقصه
پاکت ب :مدارک فنی و مستندات  ،سوابق شركت و مدارک مناقصه (شامل قرارداد و پیوستهای تایید شده و ممهور به مهر و امضا)  ،گواهی
صالحیتدار صادره از سوی مراجع ذیصالح  ،گواهی امضاء صاحبان امضای مجاز ،پرینت  3ماه از گردش مالی شركت ،گواهی رضایت نامه های
معتبر از كارفرما در  5سال گذشته برای پروژه های مشابه ،ارایه متوسط تعداد پرسنل در سال بر اساس فهرست بیمه در سه سال گذشته ،ارایه سوابق
كاری پرسنل مدیریتی شركت و پرسنل كلیدی معرفی شده برای موضوع مناقصه ،ارایه لیست پروژه های انجام شده در پنج سال گذشته مشابه با حجم
و موضوع قرارداد
پاکت ج :پیشنهاد قیمت
ارائه نمایند.
 -7نشانی محل ارسال و تسلیم پیشنهادات :

اداره تداركات دانشگاه به نشانی بلوار دهكده المپیک -تقاطع بزرگراه شهید همت-میدان دهكده المپیک-سازمان مركزی دانشگاه عالمه طباطبایی-
طبقه دوم –كد پستی1464664511 :
 -6تمام اسناد مناقصه می بایستی به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برسد و مبلغ پیشنهادی در فرم پیشنهاد قیمت به عدد و حروف نوشته شده و به تأیید و مهر و امضاء
مجاز پیشنهاد دهنده برسد.
 -4كمیسیون معامالت در تعیین برنده با در نظر گرفتن شرایط پیشنهاد دهنده و رعایت صرفه و صالح دانشگاه مختار است .بنابراین شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد هیچ
گونه حقی را برای شركت كنندگان در بر نخواهد داشت.
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 -11كلیه پیشنهاد دهندگان باید دارای ماهیت حقوقی باشند و در هنگام ارائه پیشنهاد مصداق اساسنامه مندرج در روزنامه رسمی و آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز
پیشنهاد دهنده بر اساس آخرین تغییرات و گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز را در پاكت قرار داده و تسلیم نمایند.
 -11پیشنهادات باید بدون تغییر ،حذف و یا قراردادن شرایط تكمیل و ارسال شود.
 -12به تقاضاهایی كه دارای ابهام ،نقص و قلمخوردگی باشد و یا مدارک مورد نیاز ارسال نگردد پیشنهاد ناقص و مبهم تلقی گردیده و حذف خواهد شد.
 -13پیشنهاد دهندگان باید شرایط انجام كار از نظر كمیت و كیفیت و نیروی با تجربه و ملزومات را داشته باشند

 -14متقاضیان شركت كننده در مناقصه نباید مشمول اصل  141قانون اساسی باشند.
 -15برنده مناقصه یک هفته پس از اعالم نتیجه می بایستی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و در صورت انصراف و عدم مراجعه سپرده واریزی شركت در مناقصه به-
نفع دانشگاه ضبط خواهد شد
 -16برنده مناقصه حق واگذاری مورد مناقصه را به غیر ندارد.
 -17چنانچه برای برنده مناقصه منع قانونی وجود داشته باشد هیچ گونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود و سپرده آنها به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.
 -16هزینه های ناشی از آگهی مناقصه ،به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 -14پوشش لباس یک دست و مناسب با آرم شركت طرف قرارداد برای كلیه پرسنل تحت پوشش الزامی می باشد.
 -21در صورت بروز هرگونه اختالف بین كارفرما و پیمانكار طبق مفاد قرارداد موضوع توسط هیأتی به تشخیص معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه بررسی
و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 -21در صورتی كه اموری خارج از موضوع پیمان به پیمانكار محولگردد حقالزحمه آن جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد .اجراء این بند صرفاًٌ تابع
شرایط خاص بودهكه تشخیص آن مطلقا با كارفرما میباشد و هیچ گونه ادعایی از سوی پیمانكار قابل رسیدگی نخواهد بود.
 -22ساعات كار این قرارداد مطابق نظر دانشگاه برابر برنامه ابالغی برای هر قسمت و با توجه به شرایط زمانی و مكانی تعیین و ابالغ خواهد شد.
 -23تأمین نیروی جایگزین برای واحدها و انجام موضوع قرارداد باید حتما باهماهنگی و موافقت دانشگاه باشد.
 -24عالوه بر مقررات كار و تأمین اجتماعی ،رعایت مقررات و ضوابط دانشگاه در مورد پرسنل الزامی میباشد.
 -25عملكرد و سوابق قبلی شركت در محیط كار قبلی و فعلی قبل از بازگشایی پیشنهادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم رضایت پیشنهاد
عینا مسترد خواهد شد.
 -26پیمانكار بایستی از ساختمان های مورد مناقصه بازدید نموده و با اطالع كامل از حجم عملیات ،اقدام به شركت در مناقصه و تسلیم قیمت نماید.

 -27پیشنهاد واصله در روز شنبه مورخ  1347/15/17ساعت  15در محل دفتر معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه ،بدون حضور پیشنهاد دهندگان و یا
نمایندگان آنها بازگشایی و سپس در مهلت یک هفته به كمیته فنی جهت اعالم نظر ارسال میگردد و نتیجه نهایی پس از اعالم نظر كمیته فنی قرائت
خواهد شد.
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اینجانب .....................................به عنوان مدیرعامل شركت/شخصیت حقوقی  .............................ضمن مطالعه و قبول شرایط مناقصه بر اساس

بندهای  27گانه پیوست یک ،متقاضی شركت در مناقصه عمومی سرویس و نگهداری برق وتاسیساتساختمانهای معاونت دانشجویی دانشگاه
عالمه طباطبائی می باشم و با اطالع كامل از مفاد مندرج در شرایط مناقصه حاضر به شركت در مناقصه هستم.
مهر و امضاء مدیرعامل شركت/شخصیت حقوقی
تاریخ
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