شزايظ هٌاقصِ
-1هَضَع هٌاقصِ  :ياگذاری امًر تىظيف اماکه ،امًر پشتيباوی يخذمات ػمًمی در داوشگاٌ اردکان
 -2ههلت تحَيل اسٌاد هٌاقصِ :

مهلت دریافت اسناد مناقصه حداكثر تا ساعت 14روز سه شنبه مورخ  96/03/02مي باشد .كه ميبایست پس از تکمیل،حداكثر
تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  96/03/03به ساختمان دانشگاه اردكان واقع در بلوارآیت ا ...خاتمي تحویل نمایند.
-3هبلغ تضويي شزكت در هٌاقصِ :

مبلغ تضميه شزکت در مىاقظٍ بٍ ميشان  ریال می باشذ کٍ بٍ طًرت ضماوتىامٍ باوكی یا ايراق قزضٍ بی وام
یا ياریش مبلغ فًق بٍ شمارٌ حساب  2020004211وشد باوک تجارت بٍ وام درامذ اختظاطی داوشگاٌ اردکان ي ارسال فيش ياریشی
بٍ َمزاٌ مذارک .
تبصزُ :ارسال سفتِ هوٌَع هی باشذ.
-4هذارك السم :

 تكميل فزم مىغ مذاخلٍ کارمىذان ديلتضماوتىامٍ یا چک تضميه شذٌ باوكی در يجٍ داوشگاٌ اردکان يیا یكی اس اوًاع تضميىُای مجاس مىذرج در مظًبٍ َيات محتزميسیزان
فزم پيشىُاد قيمت ي آواليش قيمت درخظًص َز 3بىذ  1مادٌ یک قزاردادبزگ شزایظ مىاقظٍوامٍ مجًس اجزای عزح عبقٍ بىذی شزکت مزبًعٍ تأیيذ شذٌ اس يسارت کار يامًر اجتماػی استان یشد مزبًط بٍ سال جاریقزارداد مُز ي امضاء شذٌ تًسظ مذیزػامل شزکت یا مقام مجاسگًاَی حسه اوجام کار با قيذ مذت در طًرت دارا بًدن اس محلُایی غيز اس داوشگاٌ اردکانکپی اساس وامٍ ي آگُی آخزیه تغييزات شزکتشزایظ
 - 1بزوذٌ مىاقظٍ بایذ پس اس اػالم داوشگاٌ اردکان در مذت مقزر با ارائٍ تضميه اجزای تؼُذات بٍ ميشان  %10مبلغ کل قرزارداد
وسبت بٍ اوؼقاد قزار داد مبادرت ومایذ در غيز ایىظًرت تضميه شزکت در مىاقظٍ بذين َيچ تشزیفات قضایی بٍ وفرغ داوشرگاٌ
اردکان ضبظ ي قزارداد بٍ ايلًیت ديم ياگذارخًاَذ شذ.
 -2در طًرت اوظزاف ايلًیت ايل  ،ايلًیت ديم مًظف است پس اس اػالم داوشگاٌ اردکان در مذت مقزر وسبت بٍ ارائرٍ تضرميه
اجزای تؼُذات ي اوؼقاد قزارداد مبادرت ومایذ در غيز ایىظًرت تضميه شزکت در مىاقظٍ ايلًیت ديم ويش بذين َريچ تشرزیفات
قضایی بٍ وفغ داوشگاٌ ضبظ ي مىاقظٍ تجذیذ خًاَذ شذ.
 -3ضماوتىامٍ سایز شزکتُای حاضز در مىاقظٍ پس اس اوؼقاد قزارداد با ايلًیت ايل یا بزوذٌ مىاقظٍ اػالم شذٌ اس عزف کميسيًن
مستزد ميگزدد.
 -4بزوذٌ مىاقظٍ مًظف است َشیىٍ درج آگُی مىاقظٍ را در سمان اوؼقاد قزارداد بپزداسد.
تذكزات :

الف داوشگاٌ در رد یا قبًل َز یک اس پيشىُادات با تًجٍ بٍ طزفٍ ي طالح ديلت مختار می باشذ .
ب ) کليٍ ارقام مىذرج در فزم پيشىُاد قيمت غيز قابل تغييز است .
ج ) کليٍ ايراق شزکت در مىاقظٍ پس اس مغالؼٍ ي بزرسی تًسظ مذیز ػامل بایذ بٍ امضاء مذیز ػامل ي مُز شزکت بزسذ.
د) در طررًرت تكيمررل بررًدن مررذارک اس جملررٍ رسيمررٍ شررزکت  ،کپرری اسرراس وامررٍ  ،ضررماوت وامررٍ برراوكی  ،مجررًس يسارت
کاريامًراجتماػی(عزح عبقٍ بىذی شزکتُا) يدیگز مذارک خًاستٍ شذٌ ي تایيذ آن اس عزف مزکرش پاکرت پيشرىُاد قيمرت در
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در محل دفتز رئيس داوشگاٌ گشًدٌ خًاَذ شذ.

ٌ)درخًاست َا يپيشىُادات واقض مًرد بزرسی قزار ومیگيزد.
تذكزههن  :ضواًت ًاهِ يا تضويي هَرد ًظز در پاكت « الف »  ،اسٌاد قبَل ٍ پذيزش شزايظ هٌذرج در آگهی فزاخَاى هٌاقصِ ٍ هستٌذات
هوهَر بِ ههز هٌاقصِگز ٍ هستٌذات هؤيذ تَاًوٌذی كاری ٍ تخصصی ٍ سَابق هزبَط در پاكت « ب » ٍ قيوت پيشٌهادی در پاكت « ج » قزار
دادُ شَد.
آدرس دقيق ٍ تلفي تواس شزكت :
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