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 تی مجتمع آموزش عالی الرستانير حاکميامور مشاغل غ يواگذارط شرکت در مناقصه يفرم شرا

 89سال 

صورت  الرستان به یمجتمع آموزش عال یامور مشاغل غيرحاكميتی كليه واحدهای ادار: عبارتست از انجام موضوع مناقصه

 با شرایط و امکاناتی كه در این فرم و قرارداد مربوط قيد گردیده است. ساعت نفر در ماه  1222 حدود ميزانو به  یحجم

د ينموده و رس رخانهيل دبیتحوگانه اجدپاكت  در سه 21را طبق شرح مندرج در بند  یست مدارک درخواستیبا یگر ممناقصه  -2

 (9042921249متری اداره بهداشت، مجتمع آموزش عالی الرستان، كدپستی  02)آدرس: الر، شهرجدید، انتهای  افت دارد.یدر

ست حداكثر یبا یمها شنهاد يپاست.  .irwww.lar.acقابل دریافت از سایت دانشگاه به نشانی  51/25/89اسناد مناقصه تا تاریخ  -1

 رخانه گردد.يدب لیتحو  21/52/5989نبه مورخ ش تا آخر وقت اداری روز

 خواهد ماند. یباقنزد دانشگاه ک ماه( ی)حداكثر عقد قرارداد با نفر اول زمان تا تا سوم سپرده نفر اول  -4

ثر حداك تعهداتم ضمانت حسن انجام يا عدم مراجعه جهت عقد قرارداد و عدم تسلیو  سپرده برنده مناقصه در صورت انصراف -0

 خواهد شد.و كارسازی نفع دانشگاه ضبط ه بجه ينتک هفته پس از اعالم یتا 

ی خود و بر اساس دستورالعملها شركت درمناقصه برای شركت كننده ایجاد حق و برای مجتمع ایجاد تکليف نمی كند. مجتمع -1

 باشد. یشنهادها مختار ميه پيا كلیک یدر رد با عنایت به صرفه و صالح 

ز بعد اتحویل داده شده  ای و یک از اسناد و مدارک درخواستیضمانت نامه، فاقد هر  مشروط، مخدوش، فاقد یشنهادهايبه پ -1

 ب اثر داده نخواهد شد.يموعد مقرر ترت

 باشند.د دانشگاه يیأست مورد تیبا یشوند م یر بکارگرفته ممناقصه گكه از طرف  یروهائيه نيكل -9

تام نده یبعنوان نمارا  ین اجتماعيكارشناس آشنا با مقررات كار و تأم نفر الزم یک یها یهماهنگ یبرا موظف است مناقصه گر -8

 د . یمستقر نما یه دانشگاه معرفبكتباً ار خود، ياالخت

ضمام سود به ده به انیپرداخت گرد موضوع مناقصه یهارويبه ن مناقصه گركه با اسناد مثبته از طرف  یقانون یپرداخت هاه يكل -1

  . شد پرداخت خواهد مناقصه گر

 . ردیپذ یورت مص،  گردديكه از طرف دانشگاه و برنده مناقصه افتتاح م یق حساب مشتركیاز طر ها پرداخته ياز كليدر صورت ن -22

 ،اعالم گردد قرارداد طول ، در یش بابت حقوق و دستمزد كاركنان توسط وزارت كار و امور اجتماعیچنانچه هر گونه افزا -22

 ش پرداخت نخواهد كرد.ین افزایبابت ا یچگونه سوديه ش را به شركت پرداخت خواهد نمود ویافزاناً مبلغ يدانشگاه ع

افت یدر را بدونموضوع مناقصه كاركنان و مزایای حداقل سه ماه حقوق پرداخت  یمناقصه گر مکلف و متعهد است توان مال -24

و  ر در پرداخت حقوقيرفته نخواهد بود. در صورت تأخیر پذاز مناقصه گ یچ گونه عذرين خصوص هیو در ادارد از دانشگاه وجه 

زم و ال یه خسارات وارده را طبق قرارداد كه قطعيكاركنان موضوع مناقصه، دانشگاه مختار است قرارداد را فسخ و كل یایمزا

 .دیاالجراست از مناقصه گر وصول نما

دانشگاه  .دیان هر ماه پرداخت نمایكاركنان موضوع مناقصه را حداكثر تا پا یایه حقوق و مزايمناقصه گر ملزم و متعهد است كل -20

ه حساب یبه كاركنان موضوع مناقصه تا هفته اول ماه بعد، نسبت به پرداخت مبلغ و تسو یمه و حقوق پرداختيست بيدر قبال ارائه ل

 خواهد بود.  24بند  یکن در صورت ضرورت مناقصه گر متعهد به اجرايل ماه قبل، اقدام خواهد نمود.

 ارسال :  یو نحوه  یمدارک درخواست -21
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ن شده ي، چک تضمیاز سه صورت ضمانت نامه بانک یکیریال )به  222/222/291غ : ضمانت شركت در مناقصه به مبل پاکت الف

 ( یزیش واريا فیو 

)در  یدصالح شامل رتبه بنیاز مراجع ذ یقانون یو مجوزها ینه كاريشيرات، پيين تغیس و آخريتأس ی: اساسنامه، آگه پاکت ب

مربوط  یر به انضمام قراردادهايسال اخ 1 یت از اداره كار، جدول خالصه سوابق كاريد صالحیيصورت موجود بودن( و برگ تأ

ب يه ترتكه ب یملک ا سندیمانند اجاره نامه  یمذكور، مدارک دال بر وجود دفتر رسم یقرارداد ها یت نامه ی، رضارو(ين ني)صرفاً تأم

 شده باشد.  یفنر یا صحافیرازه يا شیطلق و  A4به صورت دفترچه در قطع 

 ده باشد. يركت رسش ید به مهر و امضایه صفحات آن بايمت كه كليشنهاد قيط شركت در مناقصه منضم به فرم پی: فرم شرا پاکت ج

دانشگاه  یو مال یدر دفتر معاونت ادار بعد از ظهر 21ساعت  21/52/89شنبه مورخ یکپاكت ها : روز  ییخ و مکان بازگشایتار -21

  .)درصورت تغيير، بصورت مکتوب به شركت كنندگان اطالع داده خواهد شد( خواهد بود

 درصد مبلغ قرارداد خواهد بود. 22تا  1كه از برنده مناقصه اخذ می شود،  ميزان تضمين حسن انجام تعهدات -29

 ده مناقصه دریافت می گردد.هزینه آگهی از برن -28

ن ييتع یت هایانه و حق مأمورينسبت به پرداخت اضافه كار ماه یگردد بدون درخواست سود اضاف ی: مناقصه گر متعهد م 2تبصره 

ت خواهد توسط دانشگاه به شركت پرداخ یاست اصل مبالغ مذكور به انضمام كسورات قانون یهید. بدیشده توسط كارفرما اقدام نما

 د. یگرد

 د. نباشمی مختلف دانشگاه مستقر  ین مناقصه در واحدهایموضوع ا یروهاي: ن 1تبصره 

ا چند یک یشركتها، به  یتیریمد ییو توانا یقدرت مال د خود مناقصه را با توجه به سابقه،یحدتواند به صال ی: دانشگاه م 4تبصره 

دانشگاه،  یو معامالت ین نامه مالیيآ یده هایمناقصه ها و مزا یدستور العمل نحوه اجرا 20ن براساس ماده يد. همچنیشركت واگذار نما

ر ل و ممهور بودن اسناد مناقصه موجود ديموضوع مناقصه و تکم یمناقصه گر در اجرا یها یافتتاح پاكت ج منوط به احراز توانمند

 پاكت ب خواهد بود. 

ر ييتغ نيموضوع مناقصه را در مدت قرارداد به قرارداد كار مع یروهاياز ن یاست تعداد نکه دانشگاه ممکنی: با توجه به ا 0تبصره 

 ا كاهش دهد. یروز قبل به مناقصه گر لغو نموده و  21د، با اطالع یاز قرارداد را طبق صالحد یا بخشیتواند تمام  یت دهد، ميوضع

 باشد.  یتوسط دانشگاه مجاز م % 11ز تا سقف يا كاهش خدمات موضوع مناقصه نیش ین افزايهمچن

ه باشد لذا خواهشمند است ب ینفک قرارداد و الزم االجرا میجزء الو پيش نویس قرارداد شركت در مناقصه  یه فرمهاي: كل 1تبصره 

 گردد. یذكر منهایی ز در قرارداد ير شروط نیاست سا یهیبد ،ديیمت اقدام نمايو سپس نسبت به ارائه ق یدقت مطالعه و بررس

 

 

 

 )پيوست: فرم پيشنهاد قيمت(

 ل گردد.يتکم اطالعاتدرج  با و یبدون خط خوردگن قسمت توسط شركت كننده یا
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 : یكد مل            نجانب :                         فرزند :                  به شماره شناسنامه: یا

                                        :با سمت )شماره ثبت/شناسه ملی .................................( از شركت:                                      یندگیبه نما

صحت  و تأیيده ــكامل از موضوع مناقص یت در مناقصه و آگاهــــه شرایط شركيد و قبول كليأیضمن ت........................................... 

  می كنم:الم ـــــاعبه شرح زیر به عنوان سود شــركت  ماههر در  ساعتنفر 212نهاد خود را به ازای هر ـــشيپ مــدارک ارائه شده،

شنهاد يپ ،در هر ماه ساعتنفر 212به ازاء هر .....( ........)به حروف .....................................ریال  ....................سود شركت برابر با 

 گردد.  یم

 آدرس : 

................................................... 

.................................................. 

 ل : يمیا         تلفن همراه :                          تلفن ثابت :                           

 

 

 )مورد قبول است(

 شركت نماینده قانونیی مدیر عامل یا مهر و امضا

 


