
 باسمه تعالی                                               1فرم شماره 

 تقاضانامه شرکت درمناقصه انتخاب پيمانكار

 1400سال -و تصفيه خانه فاضالب و ارائه خدمات فنی  سيساتأت ریو نگهدا تعمير

 

 معاون محترم اداری و مالی دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان

 با سالم و احترام

  2000090688000001طرح نو و آگهي شماره آن دانشگاه در روزنامه  11/2/1400طف به آگهي مناقصه مورخ ع  

و تصفيه خانه فاضالب  سيساتأت ریو نگهدا تعمير انتخاب پيمانكار در خصوص مندرج در سامانه تدارکات دولت 

ارداد، توضيحات نماينده آن دانشگاه متن فرم قربه استحضارمي رساند دانشگاه  1400سال -و ارائه خدمات فنی 

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

هاي فني، علمي، مالي، اداري و حقوقي موضوع ت. لذا با آگاهي کامل از مسؤوليتمطالعه وبررسي قرارگرف

تقاضاي  2ه و با تقديم مدارک مورد درخواست در فرم شماره مناقصه و با پذيرش شرايط اعالمي آن دانشگا

 م. ياساس قيمت پيشنهادي به اين شرکت دار مزبور را بر مناقصهواگذاري 

 با آرزوي توفيق الهي                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                              مهر شرکت :                                                                           شرکتمناقصه گر:   

 صاحبان امضاء مجاز : 

 امضاء  .............................................سمت:  ..................................................... نام  و نام خانوادگی:

 امضاء .............   ................................سمت:  ................................................... نام  و نام خانوادگی:

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

  تلفن تماس:                                   کدپستی:               

 

 

 



 باسمه تعالی                                                 2فرم شماره 
                    

 1400سال  - و تصفيه خانه فاضالب و ارائه خدمات فنی سيساتأتری و نگهدا تعمير شرايط شرکت درمناقصه انتخاب پيمانكار

 «:           الف»کت محتويات پا

وجوه متمرکزز سزدرده) پسزدرده) نززد        4001074607378466حساب شماره  به  925،000،000 /مبلغيا اصل فيش بانكي به ضمانت نامه         

هرمرحله به نفز    ايراد مدارک در ط يااثبات فقدشراي بانک مرکزي تضمين شرکت درمناقصه که درصورت برنده شدن واستنكاف ازانعقادقرارداديا

 دانشگاه ضبط مي گردد.

 ماه باشد. 3درصورت ارائه ضمانت نامه بانكي زمان اعتبار آن نبايد کمتر از  :1تذکر 

 گردد. تحويل دبيرخانه دانشگاهدر مهلت تعيين شده  اسناد فيزيكيامضا شده در سامانه ستاد بارگذاري گردد و  تضمينتصوير پي دي اف -2تذکر 

 ج مفتوح نگرديده و  مدارک و مستندات، عيناً به شرکت مربوطه عودت خواهد شد.ب ونباشد، پاکت  درست تضمين: در صورتيكه  3تذکر

 «:ب»محتويات پاکت 

 .HSEاز مراج  ذيصالح و تصوير   تاسيسات يا نيرو 5پايه تصويرگواهي صالحيت در  -1

 .A4در روزنامه رسمي در اندازه تصوير آگهي تأسيس شرکت يا مؤسسه چاپ شده  -2

 .A4تصوير اساسنامه، آخرين تغييرات و تصميمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره  -3

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

 .سال گذشته 2در  دها و رضايت نامه هاي کارفرمايان قبلي شرکت در موضوع هاي مرتبطارائه تصوير اساسنامه، رزومه کاري و تصوير کليه قراردا -5

 م.ظو شرايط خصوصي و ليست تجهيزات و ابزار موضوع قرارداد و صورتجلسه توجيهي و تمامي اسناد من 2و 1هاي  شمارهمهر و امضا شده فرم -6

 نگرديده و  مدارک و مستندات، عيناً به شرکت مربوطه عودت خواهد شد. در صورتيكه اسناد پاکت ب کامل نباشد، پاکت ج مفتوح :  4تذکر

 «: ج»محتويات پاکت 
 تكميل شده و امضاء و مهر شده تمام صفحات فرم قرارداد و شرايط اختصاصی  با خودکارآبی  و بدون قلم خوردگی.              

 :  5 تذکر

  .يكي در سامانه ستاد بارگذاري گرددهاي ب و ج با امضاي الكترونسناد موضوع پاکتا -الف

 اسناد پيشنهاد پب) و پج) داراي امضاي مهر الكترونيكي مورد پذيرش است.  -ب 

  .هاي ب و ج؛ اسناد فيزيكي پکاغذي) و اسناد فاقد امضاي الكترونيكي پداراي مهر گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيستدر جلسه بازگشايي پاکت -ج

 مالک قرار خواهد گرفت) مبلغ با تمام حروف نوشته شود. پدرصورت اختالف ميان مبلغ عددي و حروفي ، کمترين اادي حتمقيمت هاي پيشنه  -د
 

 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 دفتر مزدير امزورفني   1400/ 2/ 20مورخ  دوشنبهصبح  روز  30/10رأس ساعت  بازديد از محل موضوع قرارداد جهت شرکت در جلسه توجيهي و -2

 باشد.مي جزو اسناد منافصهبوده و مستندات ارائه شده در اين جلسه  الزامی در جلسه توجيهي شرکت دانشگاه حضور داشته باشيد. 

را ارائه نمايد و درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمزام يزا    «ب»هد اصول اسناد مذکور در محتويات پاکت  است هرموق  که دانشگاه بخوامتقاضي متعهد  -3

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

محل دفتزر معزاون اداري و مزالي دانشزگاه تشزكيل خواهزد شزد و نماينزده         در  مطابق تاريخ درج شده در سامانه ستاد جلسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کنندگان -4

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

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

  .نسبت به پرداخت آن اقدام  نمايد قبل از انعقاد قرارداد رابر فاکتور به عهده ي برنده ي مناقصه خواهد بود و برنده ي مناقصه بايد هزينه انتشارآگهي مناقصه ب-6

 رات اقدام خواهدشد.مقربرنده مكلف است است حداکثر طرف يک هفته با انجام مراحل مقدماتي نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت برابر  -7

 .آيين نامه مي باشد  48مقررات ناظر به مناقصه تاب  آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه و دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده موضوع ماده -8
 

 شرايط و توضيحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسی گرديد و مورد قبول و پذيرش می باشد.
 

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


