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  ١٣٩۴- ٩۵برای سال  دانشگاه زنجان سرویسدهی کارکنانخدمات شرایط مناقصه 

  )نوبت دوم(

  شرایط عمومی     :الف

  .١٣٩۴- ٩۵ سال برای سرویسدهی کارکنان دانشگاه زنجانارائه خدمات موضوع مناقصه عبارت است از .  ١    

  .باشد می یک سال کامل شمسیبه مدت  ٣١/۵/٩۵لغایت  ١/۶/٩۴از تاریخ ) قرارداد ( مدت مناقصه .  ٢    

  .باشند اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرایط مجاز به شرکت در مناقصه می. ٣    

  ..خواهد بوددانشگاه بر اساس مقررارت آئين نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها در رد یا قبول پيشنهادات مختار .  ۴    

  .  گر رسميت خواهد یافت مناقصه ٣مناقصه با پيشنهاد حداقل .  ۵    

  . خواهد بودبه عهده پيمانکار ........ پرداخت کليه کسورات قانونی از قبيل بيمه ، ماليات و .  ۶    

  . باشد آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می های پرداخت هزینه.  ٧    

  .  در صورت استنکاف برنده مناقصه از انعقاد قرارداد ، سپرده وی به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.   ٨    

  

   شرایط اختصاصی :ب   

  طبق پيش نویس قرارداد پيوست   

  

  مدارک الزم : ج

به مبلغ  و یا فيش واریز نقدی بانکیشده  چک تضمين ،نامه بانکی شرکت در مناقصه شامل ضمانت سپرده.  ١      

   ..تومان ده ميليونمعادل  ریال ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠

         .سرویسدهیارائه خدمات صادره از اداره کار و امور اجتماعی در زمينه  ١٣٩٣دارای مجوز و تأیيد صالحيت سال .  ٢     

  .)اشخاص حقوقی(

  .شرکت ای روزنامه آخرین تغييرات ثبتیکپی مصدق و شرکت ارائه کپی اساسنامه .  ٣     



٢ 
 

  .با ادارات دولتی یا نهادهای غيردولتی منعقدهنمونه قراردادهای  رونوشت ارائه.  ۴     

مورد قبول " شرایط شرکت در مناقصه با ذکر جمله و تأیيد و امضای تمام صفحات پيش نویس قراردادها و پيوست ها .  ۵     

  . " است

      .و امور اجتماعی به ضميمه تعداد کار مجاز و ظرفيت باقيمانده پيمانکارارائه رونوشت رتبه صادره از سازمان کار .  ۶     

  )اشخاص حقوقی(

  .تکميل فرم اعالم ظرفيت.  ٧     

  .تکميل فرم عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی.  ٨     

  .فرم ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده.  ٩     

  .با مهر و امضاء و جمله مورد تأیيد است تکميل فرم قيمت پيشنهادی.  ١٠     

  

  نحوه تحویل مدارک : د

 روز ١١:٠٠:ساعت متقاضيان، اسناد دریافتی را به ترتيب ذیل در پاکت های خواسته شده قرار داده و پس از الک و مهر ، تا     

  . به دبيرخانه مرکزی دانشگاه تحویل نموده و رسيد دریافت نمایند ٢١/٠۵/٩۴مورخ  شنبهچهار

  .گر و سوابق مربوط های کاری و تخصصی مناقصه پاکت الف ، حاوی مستندات موید توانمندی.  ١     

  گر هپاکت ب ، حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقص.  ٢     

  :پاکت ج شامل دو پاکت مجزا به قرار ذیل .٣     

   .مناقصهنامه سپرده شرکت در  پاکت سر بسته حاوی ضمانت:  )الف(پاکت ج    

  .پاکت سربسته قيمت پيشنهادی ):ب(پاکت ج    

  :توجه

دقت الزم در ارائه مستندات و  با توجه به تفاوت این بخش و نحوه ارائه محتویات پاکات با قانون برگزاری مناقصات، متمنی است

از روند مناقصه حذف خواهد متقاضی بدیهی است در غيراینصورت . نامه و قيمت پيشنهادی صورت گيرد تحویل اسناد و ضمانت

  .گردید



٣ 
 

   

  تذکرات مهم  : ه

 .  به مدارک ناقص و بدون رعایت شرایط درخواست شده ، هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد .١

 .گر قيد گردد  تمام پاکات، مشخصات دقيق مناقصهدر روی  .٢

در جلسه بازگشایی پاکات شرکت  ،  نامه توانند با در دست داشتن معرفی گران یا نمایندگان قانونی آنها می مناقصه .٣

 . نمایند

  

  زمان و مکان فروش اسناد : و

دانشگاه در ) ظهر ٠٠/١٣صبح لغایت  ٨( در ساعات اداری   ١٠/٠۵/٩۴مورخ  نبهش لغایت  ٠۶/٠۵/٩۴مورخ شنبه  سه از تاریخ    

  .سازمان مرکزی مدیریت امور حقوقی و قراردادهازنجان 

  

  زمان و مکان بازگشایی پاکات :و 

  . ظهر ١٢:٠٠ساعت  ٢١/٠۵/٩۴شنبه مورخ   چهار روز: زمان .  ١    

   .دفتر معاونت اداری و مالی ،سازمان مرکزی: مکان .  ٢    

   


