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 سازیِ کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائیعمومی محوطه مناقصهفراخوان آگهی 

 

 يئطباطبا عالمه دانشگاهکتابخانه  تکمیل محوطه :مناقصه موضوع   -1

کتابخانه مرکزي دانشگاه کتابخانه. عملیات اجرايي در تعهد تکمیل محوطه سازي ر: کا مقادير و مشخصات از مختصري شرح -2

 در شرايط اختصاصي ذکر گرديده است کارفرما

 طباطبايي عالمه دانشگاه - لمپیك ا دهکده  -هرانت  :کار اجراي محل  -3

و میلیارد  هشت) 8،258،306،888 با است برابر ضرايب کلیه انضمام به 1396سال بهاي فهارس اساس بر کار برآورد مبلغ  -4

 ريال (هشتاد و هشتهشتصدو هزار و وششمیلیون و سیصد  دويست و پنجاه و هشت

 شمسي ماه 2 : کار اجراي مدت  -5

 يئطباطبا عالمه دانشگاه : کارفرما  -6

 مهندسین مشاور شمسه ت: نظار دستگاه  -7

 يئطباطبا عالمه دانشگاهر: گزا مناقصه دستگاه  -8

واريز نقدي، ارائه ضمانتنامه بانکي معتبر يا چك بانکي معتبر )صادر شده توسط بانك و به نام دانشگاه عالمه طباطبائي( به   -9

حساب  ؛ ريال(000/000/500تومان )  000/000/50به مبلغ  درخواست شخصیت حقوقي متقاضي جهت شرکت در مناقصه 

 209حساب سپرده دانشگاه بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد  98532129شماره 

 و باشد تمديد قابل ديگرنیز ماه سه براي و بوده پیشنهادها افتتاح تاريخ از پس ماه سه حداقل بايد فوق هاي تضمین اعتبار مدت -10

 . شود تنظیم ، قبول قابل فرمهاي طبق بايد بانکي هاي نامه ضمانت آن بر عالوه

هزار تومان معادل  صدبايست مبلغ هاي واجد شرايط جهت خريد اسناد مناقصه ميشرکت نحوه خرید اسناد مناقصه: -11

واريز   209حساب سپرده دانشگاه بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد  98532129حساب شماره ريال( به  000/000/10)

نموده و در ساعات اداري به همراه معرفي نامه رسمي شرکت، اصل فیش واريزي و کارت شناسايي )کارت ملي( به اداره 

 تدارکات دانشگاه مراجعه نمايند. 

 باشد.روز پس از تاريخ درج آگهي فراخوان مي 10: های پیشنهادی به دانشگاهآخرین مهلت تحویل اسناد و بسته -12
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 دانشگاه نمايند.  و پشتیباني هاي دربسته خود را تحويل اداره تدارکاتبايست پاکتميمتقاضیان  -13

 .برسد گرمناقصه( راتییتغ نيآخر و سیتاس يآگه در مندرج) مجازمقام  امضاء و مهر بهبايد  مناقصه اسناد تمام -14

ر گاز آگهي تاسیس و آخرين اصالحات مناقصهتقاضاهايي که داراي ابهام، نقص و قلم خوردگي باشد و يا مدارک مورد نیاز اعم  -15

 .ارسال نگردد، پیشنهاد ناقص و مبهم تلقي گرديده و حذف خواهد گرديد

 – 4951/54 بخشنامه بهاي تجزيه هايجدول اوراق که گیرند قرارمي بررسي مورد شرطي به شده، ارائه پیشنهادهاي کلیه -16

 ضمیمه که را هابخشنامه اين در موجود هايجدول تمامي بايستمي پیمانکار است توضیح به الزم باشند. داشته را 5423/102

 . نمايد تکمیل مي باشد را  مناقصه اسناد

 تامین اعتبار مي گردد. عمراني هاي طرح محل از تهیه و و بودجه برنامه سازمان  1396سال بها فهرست بر اساس مناقصه اين -17

 پیمانکاران صالحیت تشخیص نامه آئین 56 ماده طبق اند، کرده تباني هم با دهندگان پیشنهاد که شود حاصل اطالع هرگاه -18

  . شد خواهد رفتار آنان با  کار ارجاع نحوه و تجهیزاتي و تأسیساتي ، ساختماني

مجددا )گواهینامه صالحیت و پرينت زمینه فعالیت و ظرفیت کاري از سايت . باشد مي ابنیه 5 صالحیتحداقل گواهینامه  -19

 گردد (ارسال ضمیمه اسناد 

 ز:ا عبارتند شود داده قرار«  ج» پاکت در بايد که مدارکي و اسناد -20

  ؛قیمت پیشنهاد برگ 20-1

 .باشد کارفرما نظر مورد که کار از قسمتي يا تمام بیمه تعهد شده تکمیل فرم  20-2

 هاي فهرست بها به ترتیب نزولي ()رديف 1جدول شماره  20-3

 آورد (ردرصد مبلغ ب 65)رديفهاي حائز  2جدول شماره  20-4

 )مقايسه مبلغ پیشنهادبامبلغ برآورد بر حسب هر فصل ( 3جدول شماره  20-5

 بامبلغ برآورد بر حسب هر رشته( )مقايسه مبلغ پیشنهاد 4جدول شماره  20-6

 )تجزيه بهاي اقالم کار ( 5جدول شماره  20-7

-180304-171104-120905-120901-120102-080103-060101-031002-020402-020401-020104هاي ابنیه )يفدبراي ر

200302) 

 (200801-149223-070606-070605-052804-041104هاي تاسیسات برقي )رديف
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هاي برآورد آنالیز و در گردد کلیه رديفباشند. پیشنهاد ميمي فوق حداقل تعداد تجزيه بهاي اقالم کارهاي رديف استالزم به ذکر 

 محاسبات اعمال گردند .

 )مبلغ و ضرايب پیشنهادي جز براي هر فصل ( جدول الف 20-8

 جدول ب )مبلغ پیشنهادي تجهیز و بر چیدن کارگاه ( 20-9

 جدول پ )مبلغ پیشنهادي براي هر رشته تجهیز و بر چیدن کارگاه و ضريب پیشنهادي کل ( 20-10

 مي جاري مناقصه ايني در پیشنهاد هايقیمت ترين مناسب دامنه تعیین عنوان با  13/7/94مورخ 158764/94بخشنامه شماره   -21

  .باشد

 .برنده مناقصه حق واگذاري مورد مناقصه را به غیر ندارد -22

ا به نفع ههیچگونه مسئولیتي متوجه دانشگاه نخواهد بود و سپرده آن ،چنانچه براي برنده مناقصه منع قانوني وجود داشته باشد -23

 .دانشگاه ضبط خواهد شد

 روز پس از انعقاد قرارداد 10حداکثر نسبت به انعقاد قرارداد و  بايد هفته پس از اعالم نتیجهحداکثر یک برنده مناقصه  -24

نسبت به انجام تعهدات اقدام نمايد و درصورت انصراف و عدم مراجعه، سپرده واريزي شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه ضبط 

 .خواهد شد

توجه به اطالعات مندرج در پايگاه اطالع رساني پیمانکاران موظف هستند ظرفیت کاري آزاد خود را با  -25

http://pmn.mporg.ir نمايند مناقصه اسناد ضمیمه امضاء و مهر از پس. 

کمیسیون مناقصه در تعیین برنده با در نظر گرفتن شرايط پیشنهاد دهنده و رعايت صرفه و صالح دانشگاه مختار است؛ بنابراين  -26

 .برنخواهد داشتگران درمناقصهشرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد حقي را براي 

 

 

 معاونت توسعه و مديريت منابع

 دانشگاه عالمه طباطبائي


