
 

 

 

 

                                 

 
 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 آذربايجان يدانشگاه شهيد مدن

 

 اسناد پيمان
 " دانشگاه فاز تکمیلی تصفیه خانه فاضالبای کارهای ابنیه یاجرا "

 

 :شامل
 فهرست بهاء و مقادير، شرايط عمومي و خصوصي پيمان ،موافقتنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               



 

           
 موافقتنامه

 "خانه فاضالب دانشگاه  هيتصف يليفاز تکم ايهيابن يکارها ياجرا " :مانيپ موضوع

 
  :مانکارينام پ   

 

 : شماره     

  خ:يتار     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 دهينام مانيو پ است کيقابل تفک ريغ مجموعه کيکه  آني الحاق مدارک گريد وي عموم طيشرا به همراه ن موافقتنامهيا

از  شود يم دهينام کارفرما مانيپ نيدر ا که دانشگاه شهيد مدني آذربايجان نيب ...................................خيدر تار دوش يم

در اين پيمان پيمانکار ناميده مي شود از سوي ديگر طبق مقررات و که  ................................شرکت و  سو کي

 شرايطي که در اسناد و مدارک اين پيمان درج شده است منعقد مي گردد . 

 

  موضوع :1ماده 
 "خانه فاضالب دانشگاه  هيتصف يليفاز تکم ايهيابن يکارها ياجرا "مناقصه عبارت است از موضوع

 مدارک  و اسناد : 2 ماده

 : است ريز اسناد و مدارک مان شامليپ نيا

  موافقتنامه ( الف

 ي ط عموميشرا ب (

  يط خصوصيشرا ج (

  يکلي زمان برنامه د (

 کار  ريبها و مقاد فهرست هـ (

  يفني و استانداردها ها ( دستورالعمليخصوص يمشخصات فني و عمومي فن مشخصات )يفن مشخصات و (

 نقشه ها. ز (

 گردد يم مبادله نيطرف نيـــا بيشود  يم ابالغ ارــــمانکيپ به مانيـــپ ياجرا به منظور کار وي اجرا نيح کهي ليتکم اسناد

پيمان به شمار مي آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارک پيمان تهيه شود. اين اسناد،  مدارکاسناد و  جزو زين

  و صورتمجلس باشد.ممکن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور کار 

 هر دارد. توياول مانيپ و مدارک اسناد گريبر د مانيپ موافقتنامه مانيپ و مدارک ن اسناديبي انگگدو وجود در صورت 

و يي اجراي نقشه هاي، خصوصي فن مشخصات با بيترت به تيلوواباشد، ي به مشخصات فن مربوطي دوگانگ گاه

 تيلووا مانيپ و مدارک اسناد ديگربر بها فهرست کار باشدي به بها وطمربي دوگانگ و اگر استي عمومي فن مشخصات

  .دارد

  مبلغ : 3ماده 

 و ريال ( ............................................................................................................. ) به حروف مانيپ مبلغ

 است. مبلغ پيمان با توجه به اسناد و مدارک پيمان، تغيير مي کند.  الير  ........................... ()عدد به

با اعمال ضرايب باالسري  1311سال آوري انتقال فاضالب و تاسيسات مکانيکي و جمعاساس فهارس بهاي پايه ابنيه بر) ...............ضريب پيمان، برابر است با 

 اي مربوطه(و منطقه

 کار  شروع خيتار، مدت ،ذيتنف خيتار - 4ماده 

 . است نافذ (کارفرما ياز سو ابالغ مبادله آن) خياز تار مانين پيا الف ( 

 است.  مانيپي عموم طيشرا 33 ماده موضوع راتييتغ تابع، ن مدتياست. ا ماه 6 مانيپ مدت ( ب



 

 . شود يم ميتنظ، مانيپ لهاز مباد که پس است کارگاه ليتحو مجلس صورت نينخست خيتار، کار شروع خيتار ج (

 به منظور کارگاه زيبه تجه نسبت يا نصف ماه  روز 11 در مدت کار شروعي برا شده نييتع خياز تار است متعهد مانکاريپ

 . دياقدام نما مانيپ عمليات شروع

  نيتضم دوره - 1 ماده

 شود يم نييتعي ط عموميشرا 31 ماده طبق که يگريد خيتار اي موقت ليتحو خيرااز ت مانيپ موضوع انجام عمليات حسن

 . شود يم عملي ط عموميشرا 42 ماده بيترت به آني ط و گردد يم نيتضم مانکاريپي از سو ماه 12 مدتي برا

 کار ي اجرا بر نظارت - 6 ماده

به نشاني  اهعهده مدير امور فني دانشگبه  کارفرما از طرف مانيپ اسناد و مدارک طبق مانکاريپ تعهداتي بر اجرا نظارت

شرايط  33و 32است که با توجه به مواد واگذار شده  ، معاونت اداري و مالي، مديريت امور فني مدني آذربايجان دانشگاه شهيد

 عمومي انجام مي شود.

  طرف دوي نشان : 7 ماده

 ن، سه راهي ممقان، دانشگاه شهيد مدني آذربايجامراغه –جاده تبريز  31متر کيلو کارفرما: ينشان

 ...................................................................... مانکار:يپي نشان

                             

 نماينده کارفرما                                                                

 نام ونام خانوادگي

 امضاء

 نماينده پيمانکار

 گينام و نام خانواد

 امضاء

 

 

 نام و نام خانوادگي         

     امضاء          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (1144) مطابق نشريه شماره  شرايط عمومي پيمان
 

 

 

 است حاکم بر اين پيمان( 4311) مطابق نشريه شرايط عمومي پيمان*            

 

 

 

 

 

 
 

 نماينده پيمانکار        نماينده کارفرما 

 نام و نام خانوادگي      انوادگي نام و نام خ

 امضاء               امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شرايط خصوصي
ين تکليف برخي از موارد در از شرايط عمومي پيمان است که تعي يدردر توضيح و تکميل موا اين شرايط خصوصي، 

پيمان را نقض کند. از اين  اد شرايط عموميشرايط خصوصي پيمان موکول شده است و هيچ گاه نمي تواند موبه  آنها،

ربوط به آن در به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده م فسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي،هر گونه نتيجه گيري و ت رو،

همان شماره و حروف  ،. شماره و حروف به کار رفته در مواد اين شرايط خصوصيشرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است

 . ط عمومي پيمان استبه آن در شراي مربوط

شرايط عمومي ابالغ شده از سوي  ،همراه اسناد و مدارک پيمان نباشداگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه 

 . بر اين پيمان حاکم است 3/3/1372 مورخ1322/132-242/14به شماره  سازمان برنامه و بودجه
 

يين نفر / ماه کارشناس خارجي با تخصصهاي تع ....تعداد  ،ع پيمانر متعهد است که براي موضو( پيمانکاالف - 17ماده 

 به کار گمارد. ،شده در زير

***************************************** 

 . تاريخ مبادله پيمان است روز از 11يلي اجراي کار براي ارائه برنامه تفص ،پيمانکار ( آخرين مهلتب – 12ماده 

 ه زماني تفصيلي و بهنگام کردن آن، به شرح زير است:جزئيات روش تهيه برنام  

روز به  11حدکثر ظرف  ،پيمانکار متعهد است براساس موضوع پيمان برنامه زمانبندي پروژه را جهت بررسي و تأييد

 کارفرما ارائه نمايد.

بودجه  کارفرما )متناسب باز کار توسط پيمانکار بايستي برنامه زمانبندي اجراي کار خود را بر اساس ابالغ هر مرحله ا

 ابالغي وزارت عتف( به کارفرما ارائه نمايد.

  :نکار بايد داراي جزئيات زير باشد( گزارش پيشرفت کار پيماهـ – 12ماده 

 .بصورت هفتگي و ماهانه جدول زمان بندي سگزارش پيشرفت فيزيکي براسا

سوخت را که مخابرات و  ،برق ،آب ،راهز قبيل ساختمان، ا ،( کارفرما امکانات و تسهيالت تجهيز کارگاهالف – 23ماده 

 .در اختيار پيمانکار قرار مي دهد ،در زير تعيين شده است

 نمي کند. ارائهامکانات مذکور  تعهدي مبني بر تهيهکارفرما هيچ 

 :تجهيزات و ماشين آالت را تامين مي کند ،مصالح ،به شرح زير ،ز( کارفرما – 23ب و-23ماده 

هيچ نوع مصالح و تعهدي به تهيه ، تجهيزات و ماشين آالت به عهده پيمانکار خواهد بود و کارفرما ليه مصالحتهيه ک

 .نداردماشين آالت 

 :ا در تامين ماشين آالت رعايت کند( پيمانکار بايد مشخصات تعيين شده در زير رهـ - 23ماده 

 .ت نو و غير مستعمل استفاده نمايدپيمانکار موظف است در اجراي موضوع قرارداد از ماشين آال

 

مسکن  ،ح( پيمانکار متعهد است که براي کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير - 23ماده 

 تامين کند:  ،به تفکيک و به شرح و مشخصات زير ،کارگاهي و غذا

 تأمين نمايد.در محل پروژه تر کارگاهي خود جهت دفو مورد تاييد کارفرما پيمانکار موظف است مکان مناسب  



 

 

مشمول بيمه ( قسمتهايي از موضوع پيمان که پيمانکار بايد بيمه کند و همچنين موارد يا حوادثي که بايد ج – 21ماده 

 به شرح زير است: ،گردد

  شوند. خطر و تمام حوادثبيمه توسط پيمانکار، بايد کليه کارکنان و کارگران در محيط کارگاه کل پروژه، 

 

 : به شرح زير است ،داري راههاي انحرافي به پيمانکار( چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهو – 21ماده 

 .کارفرما تعهدي از اين بابت بر عهده ندارد

 

به  ،در اختيار پيمانکار قرار مي گيرد( شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني که بدون دريافت هزينه الف – 22ماده 

 :شرح زير است

 ها مي باشد.ايط خصوصي پيمان منضم به قراردادهاي اجرائي و شر هنقش

 

ون نگهداري و راهبري و نقشه هاي چ ،تعمير ،مشخصات دستورالعملهاي راه اندازيح( شمار نسخه ها و  – 22ماده 

 :به شرح زير است ،ساخت که پيمانکار تهيه مي کند

را در زمان تحويل و مشخصات دستورالعملهاي درخواستي کارفرما  (ساختچون ) هاي ازبيلتپيمانکار موظف است نقشه

 کارفرما تحويل نمايد.در دو نسخه به  بهموقت پروژه 

 

 :موارد زير را رعايت کند ،انکار موظف است که در انتخاب پيمانکاران جزء( پيمب - 24ماده 

 ندارد. غيربه  کالً يا جزئاً ضوع پيمان راپيمانکار حق واگذاري مواجراي پروژه قائم به شخص بوده و 

 

  .تامين مي کند ،( پيمانکار زمين مورد نياز براي تجهيز کارگاه را به شرح زيرالف – 22ماده 

***************************************** 

 :به شرح زير است ،( تعديل نرخ پيمانهـ-21ماده 

 اهد شد.براي اين پيمان هيچگونه تعديلي پرداخت نخو

 

 :به عهده پيمانکار استهزينه انجام آزمايشهاي زير،  (ج -32ماده 

  عهده پيمانکار خواهد بود. صادر شود بر دستگاه نظارتي که دستور کار آن توسط آزمايشهاي هزينه کليه

 

 .11/2/22رخ .مو هـ/22413/ت 42116طبق مصوبه شماره  ،دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام کار پيمان - 31ماده 

 21/4/23مورخ  ـ/ه33123/ت23371هيات وزيران و اصالحيه آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره  مصوبه

 .هيات وزيران است

 



 

/هـ .مورخ 22413/ت 42116ميزان، روش پرداخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمان،  طبق مصوبه شماره  – 36ماده 

 21/4/23/هـ مورخ 33123/ت23371حيه آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره . هيات وزيران و اصال11/2/22

 هيات وزيران است.

 به اين قرارداد هيچگونه پيش پرداختي پرداخت نخواهد گرديد.

 

  .به شرح زير است .براي متخصصان خارجي ،( ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانکارالف -32ماده 

**************************** 

 .خارج کشور تامين مي کنداز ( کارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را ب – 32ماده 

************************************** 

رايط ( کارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آالت و ابزار خاصي که در زير نام برده شده است را طبق شهـ-32ماده 

  .تامين مي کند ،زير

************************************** 

 

قسمتهاي زير را در زمانهايي که براي هر يک از آنها  ،موظف است که پيش از تکميل کل کار( پيمانکار ب – 31ماده 

 تکميل کند و به کارفرما تحويل دهد: ،شرح تعيين شده استبه 

  رتدستگاه نظامطابق ابالغ کتبي     

اره در اختيار ( ماشين آالت اختصاصي اين پيمان که در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام کار به صورت اجد – 47ماده 

  .به شرح زير است ،کارفرما قرار گيرد

************************************** 

 پرداخت مي شود: ،ين شده در زيرميزان و ترتيب تعي به ،باالسري پيمانکار در دوره تعليق هزينهب( – 41ماده 

 .نخواهد شدپرداخت  تعليق هزينه هيچگونهاين پيمان  به

 

به پيمانکار  ،يين شده در زيرکارفرما هزينه تسريع کار به نحو تع در صورت اتمام پيش از موعد کار، (الف – 13ماده 

 :پرداخت مي کند

 پرداخت نخواهد شد.به اين پيمان هيچگونه هزينه تسريع، 

 

از پيمانکار وصول مي  ،به ميزان و ترتيب زير ،( خسارت تاخير غير مجاز پيمان) ناشي از کار پيمانکار(6-ب  – 13ماده 

 :شود

  شرايط عمومي پيمان عمل خواهدشد. 13براساس ماده 

 

 نماينده پيمانکار                         نماينده کارفرما   

 نام خانوادگي  نام و         نام و نام خانوادگي 

 امضاء                   امضاء        



 

 

 شرایط خصوصی قرارداد

 

به دستگاه نظارت ارئه  روزانه، هفتگی و ماهانهپیمانکار موظف است گزارش پیشرفت کار پروژه را بصورت  .1

 نماید. 

برق، مخابرات و سوخت کارفرما از بابت تامین امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه از قبیل ساختمان، راه، آب،  .2

تعهدی ندارد. در صورت استفاده از تسهیالت زیربنائی با نصب کنتور و با احتساب قیمت آزاد با هزینه پیمانکار، 

 هزینه مورد نظر مسترد خواهد گردید.

 پیمانکار بایستی در روند اجرای موضوع قرارداد از ماشین آالت نو و غیرمستعمل استفاده نماید. .3

نماید.  بیمه تمام خطرهای بیمه معتبر و مورد تائید کارفرما یستی موضوع پروژه را نزد یکی از شرکتپیمانکار با .4

 موارد و حوادث که باید مشمول بیمه گردد قبالً بایستی به تائید کارفرما برسد.

ده ر عهگردند بهزینه کلیه آزمایشاتی که در طول اجرای موضوع قرارداد توسط دستگاه نظارت تعیین می .5

 باشد.میپیمانکار 

دریافت و آزادسازی وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار و حسن انجام تعهدات قرارداد بر اساس قوانین و  .6

 مقررات آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه خواهد بود.

ی و معامالتی آئین نامه مالدر صورت تعارض بین کلیه قوانین و مقررات با آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه،  .7

 مالک عمل در قرارداد خواهد بود. دانشگاه

کلیه اقدامات اجرایی الزم برای بهره برداری و اتمام پروژه بعهده پیمانکار می باشد و هیچگونه مبلغی از بابت  .8

مواردی که در نقشه و یا برآورد مشخص نشده پرداخت نخواهد شد و پیمانکار تمام موارد را در پیشنهاد قیمت 

 لحاظ نموده است خود

به این قرارداد هیچ گونه مبلغی از بابت هیچ گونه عملیات اضافی از قبیل تعدیل، مابه التفاوت مصالح، تعدیل  .9

نرخ ارز، جبران حامل های انرژی پرداخت نخواهد شد و پیمانکار با علم به اینکه قیمت نهایی اعالم شده، 

اقدام نموده است و هیچگونه ادعای بعدی مسموع نخواهد  قیمت نهایی کارکرد بوده نسبت به پیشنهاد قیمت

 بود. 

در صورتیکه حسب دستور کتبی کارفرما قسمتی از کار به عنوان کار جدید به پیمانکار ابالغ گردد، در پرداخت  .11

( با اعمال ضرایب مربوطه 1399هزینه صرفا قیمت احجام کار جدید بر اساس قیمت فهرست بهای پایه پیمان )

 ی محاسبه و پرداخت خواهد گردیدقانون

 بهائی که در برآورد مشخص شده است به این قرارداد تعلق نخواهد گرفت. بهائی غیر از اضافه هیچگونه اضافه .11

 

 



 

 

 

های اجرایی و عوامل کارگاهی )کارمندان و تجهیز کارگاه در برآورد قرارداد شامل تامین محل سکونت اکیپ .12

های اداری و اجرایی پیمانکار و تامین سایر موارد مورد نیاز جهت مین دستگاهافراد متخصص( پیمانکار و تا

 باشد. کنترل و نظارت دستگاه نظارت می

همچنین حفاظت و مراقبت از کارگاه و مصالح کارگاهی پیمانکار بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما از این بابت   .13

 مسئولیتی نخواهد داشت. 

ای در این قرارداد پیش بینی نشده است و بیست و هشتم فهرست بها( هزینه از بابت حمل مصالح )فصل .14

 پیمانکار بایستی هزینه از این بابت را در قیمت خود لحاظ نماید.

ربط بوده پیمانکار بایستی  هنگام پیشنهاد قیمت دارای صالحیت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست از مراجع ذی .15

 ه دستگاه نظارت تحویل داده باشد.و قبل از اجرای قرارداد آن را ب

مورد کار مشابه )در زمینه تصفیه  1ابنیه و دارای حداقل  5پیمانکار هنگام پیشنهاد قیمت بایستی حداقل پایه  .16

 خانه آب یا فاضالب، سد، مخزن آب و یا استخر( باشد.

این قرارداد با وضع قبل از اجرای کار و حین تحویل کارگاه به پیمانکار بایستی صورتجلسه فصل مشترک  .17

 موجود کار )فنداسیون اجرا شده( تنظیم و بین کارفرما و پیمانکار مبادله گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1فرم شماره 

 «عمليات تکميل تصفيه خانه فاضالب دانشگاه تقاضانامه شرکت درمناقصه انتخاب پيمانکار»  
 ذربايجانمعاون محترم اداري و مالي دانشگاه شهيد مدني آ

 احترام؛ سالم و با

عمليات  انتخاب پيمانكار در خصوص خوش خبرآن دانشگاه در روزنامه ي    1900/ 40/ 40عطف به آگهي مناقصه مورخ  

متن فرم قرارداد، توضيحات نماينده آن دانشگاه به استحضارمي رساند   تکميل تصفيه خانه فاضالب دانشگاه

در اين شرکت به دقت مورد مطالعه  2حضوري و شرايط مرقوم در فرم شماره در جريان جلسه توجيهي و بازديد 

، اداري و حقوقي موضوع مناقصه و با از مسؤوليت هاي فني، علمي، مالي لذا با آگاهي کامل وبررسي قرارگرفت.

مور مزبور تقاضاي واگذاري ا 2پذيرش شرايط اعالمي آن دانشگاه و با تقديم مدارک مورد درخواست در فرم شماره 

 به اين شرکت دارم. « ج»را براساس قيمت پيشنهادي در پاکت 

 

 

 با آرزوي توفيق الهي        

 

 ......................................................................مناقصه گر:     

                        ............      .............................................................مهر شرکت:   

 صاحبان امضاء:

  ...............................................................نام  و نام خانوادگي: 

 امضاء ...............................................................سمت:

سمت:  .............................................................. نام  و نام خانوادگي:

 امضاء ..................................................................

 .....................................................................................................................................................: آدرس  

 تماس:تلفن                                                                 کدپستي:..

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

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



 

                       2فرم شماره 

 عمليات تکميل تصفيه خانه فاضالب دانشگاه شرايط شرکت درمناقصه انتخاب پيمانکار
 «:           الف»محتويات پاکت  

4001074607378466 به حساب شماره   الميليون ري 219444444به مبلغ  اصل فيش بانكيچک تضميني بانكي و يا  ضمانت نامه يا 

تضزمين شزرکت درمناقصزه کزه درصزورت برنزده شزدن واسزتنكا          وجوه متمرکزز سزدرده) پسزدرده) نززد بانزک مرکززي        

 ازانعقادقرارداديااثبات فقدشرايط ياايراد مدارک درهرمرحله به نفع دانشگاه ضبط مي گردد.

 باشد. کمتر از سه ماهبار آن نبايد :درصورت ارائه ضمانت نامه بانكي زمان اعت1 تذکر

تصوير پي دي ا  شده ضمانت نامه در سامانه ستاد بارگذاري گردد و اسناد فيزيكي مهر و موم و امضا شده آن تا ساعت -2تذکر 

 تحويل دبيرخانه دانشگاه گردد. 1900/ 40/ 94روز يكشنبه مورخ  11
 «:ب»محتويات پاکت 

 .HSEاز مراجع ذيصالح و تصوير  نيهاب 5پايه تصويرگواهي صالحيت در  -1

 .A4تصوير آگهي تأسيس شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در اندازه  -2

 .A4آخرين تغييرات و تصميمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره  اساسنامه، تصوير -9

 .A4ک برگ در انداره تصوير شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت يا مؤسسه در ي -0

 .يا مخازن آب استخر مرتبط با ارائه تصوير اساسنامه، رزومه کاري و تصوير کليه قراردادها و رضايت نامه هاي کارفرمايان قبلي شرکت در موضوع هاي  -5

 رائه ليست توانمنديهاي پرسنلي، ماشين آالت، دارايي ها، نرم افزار و سخت افزار شرکت.ا -6

 و شرايط خصوصي و ليست تجهيزات و ابزار موضوع قرارداد و صورتجلسه توجيهي و تمامي اسناد منضم.  امضاء شده و  مهر 2و1فرم هاي  شماره  -7

 .الزم بذکر است در صورتيكه اسناد پاکت ب کامل نباشد، پاکت ج مفتوح نگرديده و  مدارک و مستندات، عيناً به شرکت مربوطه عودت خواهد شد تذکر:

 تكميل شده و امضاء و مهر شده تمام صفحات فرم قرارداد و شرايط اختصاصي  با خودکارآبي  و بدون قلم خوردگي. «:ج»محتويات پاکت 

صرفاً اسناد پيشنهاد پب) اسناد موضوع پاکت هاي ب و ج با امضاي الكترونيكي در سامانه ستاد بارگذاري گردد و تذکر: 

است. در جلسه بازگشايي پاکت هاي ب و ج؛ اسناد فيزيكي پکاغذي) و پج) داراي امضاي مهر الكترونيكي مورد پذيرش 

  و اسناد فاقد امضاي الكترونيكي پداراي مهر گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.
 د مالک قرار خواهد گرفت)پدرصورت اختال  ميان مبلغ عددي و حروفي ، کمترين عد: قيمت هاي پيشنهادي حتماًً در فرم قرارداد با تمام حرو  نوشته شود. تذکرمهم

 

 توضيحات: 

 متقاضي که مدارک ارسالي  او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط ديگري باشد در مناقصه شرکت داده نمي شود. -1

در  16/40/1900مورخ    يكشنبهصبح  روز  14/ 94رأس ساعت جهت شرکت در جلسه توجيهي و بازديد از محل موضوع قرارداد  -2
بعزد از مهزر و    بوده و مزي بايسزتي   جزو اسناد منافصهبوده و مستندات ارائه شده در اين جلسه  الزامي در جلسه توجيهي شرکت دانشگاه حضور داشته باشيد.  فتر مدير امورفنيد

 .ندارندرا  مناقصهدر  حق شرکتباشند  شرکت ننمودهکه در جلسه  اشخاصيقرار داده شود،  بامضا در پاکت 
را ارائه نمايد و درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمام يا هريزک   «ب»اضي متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتويات پاکت  متق -9

 .از آنها ضمانت نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد

در محل دفتر معاون اداري و مالي دانشگاه تشكيل   صبح 11/ 94/ ساعت 1900/ 40/ 94مورخ   يكشنبهز جلسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کنندگان رو -0

 .خواهد شد و نماينده شرکت کنندگان مي توانند فقط در مرحله قرائت قيمت هاي پيشنهادي  با ارائه  معرفي نامه در جلسه حضور داشته باشند

 هادها مختار خواهد بود.دانشگاه در رد يا قبول هر يک ازپيشن-5

آن اقدام  نمايزد در غيزر   هزينه انتشارآگهي مناقصه برابر فاکتور به عهده ي برنده ي مناقصه خواهد بود و برنده ي مناقصه بايد ظر  مدت پنج روز نسبت به پرداخت -6

 ) برابر آن از اولين دريافتي برنده ي کسرخواهد شد. 5/1اين صورت يک و نيم پ

 ررات اقدام خواهدشد.قصه مكلف است است حداکثر طر  يک هفته با انجام مراحل مقدماتي نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت برابر مقبرنده منا-7

آيين نامه مي باشد که فايل پزي دي ا  آن   08مقررات ناظر به مناقصه تابع آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه و دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده موضوع ماده -8

 از سايت دانشگاه قابل دريافت مي باشد.

 شرايط و توضيحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسي گرديد و مورد قبول و پذيرش مي باشد.     

 مهر و امضاء  .................................... نام شرکت: ....................................................: سمت ........................................................ نام ونام خانوادگي:    

   

 



 

 «برگ تحويل و ثبت اسناد شرکت در مناقصه»

 عمليات تکميل تصفيه خانه فاضالب دانشگاه مناقصه انتخاب پيمانکار
 معاون محترم اداري  و مالي دانشگاه

 احترام؛ با سالم و

                                                            در خصوص  خوش  خبرآن دانشگاه در روزنامه ي   1900/ 40/ 40عطف به آگهي مناقصه مورخ  

به پيوست يک طغري  عمليات تکميل تصفيه خانه فاضالب دانشگاه مناقصه انتخاب پيمانکار

خواهشمند است از نتيجه اين  ، ارسال مي گردد.اکت الفضمانت نامه موضوع پپاکت حاوي 

 شرکت را مطلع دارند.

 با آرزوي توفيق الهي                                          

 شرکت:

 نام و نام خانوادگي: 

 سمت: 

 امضاء و مهر
 

 «گواهي تحويل اسناد شرکت در مناقصه»

 هعمليات تکميل تصفيه خانه فاضالب دانشگا رمناقصه انتخاب پيمانکا                    
 بدينوسيله گواهي مي شود:

به نمايندگي آقاي/ خانم  ................................................................. اسناد مذکور توسط شرکت

             در يک طغري پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت روز شنبه مورخ  .................

 به ثبت رسيده است. ...........................تحويل دبيرخانه مرکزي دانشگاه گرديد و تحت شماره ي 

 

مسؤول دبيرخانه 

 مرکزي دانشگاه

 امضاء و مهر دبيرخانه
 

 

 


