
 

 1فرم شماره 

 «عمليات تكميل تصفيه خانه فاضالب دانشگاه تقاضانامه شرکت درمناقصه انتخاب پيمانكار»  
 معاون محترم اداري و مالي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 با سالم و احترام؛

عمليات تكميل  نكارانتخاب پيما در خصوصامين آن دانشگاه در روزنامه ي    1911/ 11/ 11عطف به آگهي مناقصه مورخ    

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

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

ي، علمي، مالي، اداري و حقوقي موضوع مناقصه و با پذيرش لذا با آگاهي کامل از مسؤوليت هاي فن قرارگرفت.

 تقاضاي واگذاري امور مزبور را بر 2شرايط اعالمي آن دانشگاه و با تقديم مدارک مورد درخواست در فرم شماره 

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

 

 

 با آرزوي توفيق الهي        

 

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

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

 صاحبان امضاء:

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

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

 امضاء

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

 :تلفن تماس کدپستي:                                                               ..

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

...... 
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                       2فرم شماره 

 مليات تكميل تصفيه خانه فاضالب دانشگاهع شرايط شرکت درمناقصه انتخاب پيمانكار
 «:           الف»محتويات پاکت  

4001074607378466 به حساب شماره   ميليون ريال 219111111ضمانت نامه يا  چک تضميني بانكي و يا اصل فيش بانكي به مبلغ 

 رنده شدن واستتنكا  ازانعقادقرارداديتا  تضمين شرکت درمناقصه که درصورت بوجوه متمرکز سپرده( )سپرده( نزد بانک مرکزي  

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

 باشد. کمتر از سه ماه:درصورت ارائه ضمانت نامه بانكي زمان اعتبار آن نبايد 1تذکر 

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

 تحويل دبيرخانه دانشگاه گردد.قبل از زمان بازگشايي پاکات 
 «:ب»محتويات پاکت 

 .HSEابنيه از مراجع ذيصالح و تصوير  5پايه تصويرگواهي صالحيت در  -1

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

 .A4سنامه، آخرين تغييرات و تصميمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره تصوير اسا -9

 .A4تصوير شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت يا مؤسسه در يک برگ در انداره  -4

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

 ارائه ليست توانمنديهاي پرسنلي، ماشين آالت، دارايي ها، نرم افزار و سخت افزار شرکت. -1

 و شرايط خصوصي و ليست تجهيزات و ابزار موضوع قرارداد و صورتجلسه توجيهي و تمامي اسناد منضم.  مهر و  امضاء شده 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 ر:تذک

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

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

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

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

 

 توضيحات: 

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

 24/11/1911مورخ   چهارشنبهصبح  روز  11/ 91رأس ساعت جهت شرکت در جلسه توجيهي و بازديد از محل موضوع قرارداد  -2
 باشد.مي جزو اسناد منافصهجلسه بوده و مستندات ارائه شده در اين  الزامي در جلسه توجيهي شرکت دانشگاه حضور داشته باشيد.  در دفتر مدير امورفني

را ارائه نمايد و درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمام يا هريتک   «ب»متقاضي متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتويات پاکت   -9

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

در محل دفتر معاون اداري و مالي دانشگاه تشكيل خواهد شد و نماينده شرکت کنندگان مي توانند فقط  مطابق تاريخ درج شده در سامانه ستاد لسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کنندگانج -4

  در مرحله قرائت قيمت هاي پيشنهادي  با ارائه  معرفي نامه در جلسه حضور داشته باشند.

 د يا قبول هر يک ازپيشنهادها مختار خواهد بود.دانشگاه در ر-5

آن اقدام  نمايتد در غيتر   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 -1

 رخواهد شد.( برابر آن از اولين دريافتي برنده ي کس 5/1اين صورت يک و نيم )

 برابر مقررات اقدام خواهدشد. برنده مناقصه مكلف است است حداکثر طر  يک هفته با انجام مراحل مقدماتي نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت-7

آيين نامه مي باشد که فايل پتي دي ا  آن   48امالت عمده موضوع ماده مقررات ناظر به مناقصه تابع آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه و دستورالعمل نحوه انجام مع-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 تكميل تصفيه خانه فاضالب دانشگاه مناقصه انتخاب پيمانكار

 مالي دانشگاه معاون محترم اداري  و

 با سالم و احترام؛

                                                            آن دانشگاه در روزنامه ي امين در خصوص 1911/ 11/ 11عطف به آگهي مناقصه مورخ  

به پيوست يک طغري پاکت عمليات تكميل تصفيه خانه فاضالب دانشگاه  مناقصه انتخاب پيمانكار

خواهشمند است از نتيجه اين شرکت را  مانت نامه موضوع پاکت الف، ارسال مي گردد.حاوي ض

 مطلع دارند.

 با آرزوي توفيق الهي                                          

 شرکت:

 نام و نام خانوادگي: 

 سمت: 

 امضاء و مهر
 

 «گواهي تحويل اسناد شرکت در مناقصه»

 عمليات تكميل تصفيه خانه فاضالب دانشگاه صه انتخاب پيمانكارمناق                    

 بدينوسيله گواهي مي شود:

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

مورخ                        ت روز    در يک طغري پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساع.................

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

 

مسؤول دبيرخانه 

 مرکزي دانشگاه

 

 امضاء و مهر دبيرخانه

 


