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       ۱فرم شماره   
 

 ))محوطه سازی   انتخاب پيمانكار مناقصه تقاضانامه شرکت در              ((

  
 

 معاونت محترم اداري ومالي دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان

  ؛ باسالم واحترام

در رابطه ی سرخاب  نامهگاه در روز آن دانش۹۱ تير ماه ۲۸ و ۲۴آگهی های مورخ عطف به         

 : به استحضارمي رساند محوطه سازی برای انتخاب پيمانكار  يک مرحله ای مناقصه با
 آن دانشگاه در جريان جلسه توجيهي و بازديد حضوري و  ی  متن فرم قرارداد ، توضيحات نماينده

 .بررسي قرارگرفت  در اين شرکت به دقت مورد مطالعه و۲  یشرايط مرقوم در فرم شماره

هي کامل از مسؤوليت هاي فني، علمي، مالي، اداري و حقوقي و شرايط اختصاصي لذا با آگا      

موضوع مناقصه و با پذيرش شرايط اعالمي آن دانشگاه و با تقديم مدارک مورد درخواست در فرم 

 . دارمبه اين شرکت  » ج«  تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس قيمت پيشنهادي در پاکت ۲شماره 

 
 وفيق الهيباآرزوي ت

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

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

 :صاحبان امضاء 

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

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

 

           

 ....... ......................................يکدپست: .......................................................................................................................................................    آدرس

  .......................................................................................................................................................................................: تلفن تماس
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    ۲فرم شماره 
       

 ))محوطه سازیبرای شرکت در مناقصه  انتخاب پيمانكار عمومی شرايط ((
 

             :» الف « محتويات پاکت        

 دانشگاه نزد بانک تجارت شـعبه نيـروي   )۰۵۰۹۰۷۰۰۰۸(به حساب شماره  ) ريال ۴۲ ،۰۰۰ ،۰۰۰/-(تومان و دويست هزار   ميليون   چهار ضمانت نامه يا فيش بانکي به مبلغ        

 . مي گردداز انعقاد قرارداد يا اثبات فقد شرايط در هر مرحله به نفع دانشگاه ضبط تضمين شرکت در مناقصه که در صورت برنده شدن و استنکاف هوايي تبريز بابت

 .در صورت ارائه ضمانت نامه بانکي، زمان اعتبار آن نبايد کمتر از سه ماه باشد :تذکر
 

 :» ب « محتويات پاکت 
 

 .�A از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري در انداره ابنيه ۵رتبه اقل  تصويرگواهي صالحيت حد-۱

 .�A تصوير آگهي تأسيس شرکت چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره -۲

 .�A تصوير آخرين تغييرات و تصميمات شرکت چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره -۳

 .�A در يک برگ در انداره  تصوير شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت-۴

 .�Aدر يک برگ در انداره و گواهی ثبت نام مالياتی  تصويرکد اقتصادی -۵

 . در صورت وجود  سال اخير در ارتباط با موضوع آگهي و گواهي حسن انجام کار از مؤسسات طرف قرارداد۵ سوابق کار اجرائي در-۶
  .۲و۱مهر و امضاء شده فرم هاي  شماره   -۷

 

 :» ج « محتويات پاکت         
 .تکميل و امضاء و مهرشده تمام صفحات فرم قرارداد  وفرم پيشنهاد قيمت با خود کارآبي  و بدون قلم خوردگي  -۱

 .آناليز بهای قيمت پيشنهادی که بايد تمام صفحات آن به امضای دارندگان حق امضاء رسيده و ممهور به مهر شرکت باشد -۲

 )درصورت اختالف ميان مبلغ عددي و حروفي ، كمترين عدد مالك قرار خواهد گرفت( .با تمام حروف نوشته شودفرم پيشنهاد قيمت   وفرم قرارداد هاي پيشنهادي حتماًً درقيمت : مهم تذكر           

 

 : توضيحات

 .ت داده نمي شودمتقاضي که مدارک ارسالي  او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط ديگري باشد در مناقصه شرک -۱

 شـركت درجلـسه   .(در دفتر امور فني دانشگاه حـضور داشـته باشـيد     ۰۹/۰۵/۹۱ مورخ  شنبهدوروز   ۱۰ جهت شركت در جلسه توجيهي و بازديد از محل موضوع قرارداد رأس ساعت               -۲

 )توجيهي براي تمامي شركت كنندگان الزامي است

  .مي باشد ۱۷/۰۵/۹۱ مورخشنبه سه  روز ۱۴ انشگاه تا ساعت  آخرين مهلت تحويل پاکت به دبيرخانه مركزي د-۳

  .شد داده نخواهد ترتيب اثر واصل گردد موعد مقرر پس ازکه به تقاضا يا تقاضا هايي  :توجه 

ه يا هرگونه ايراد در تمام يـا هريـک از آنهـا ضـمانت نامـه      را ارائه نمايد و درصورت عدم ارائ » ب «  متقاضي متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتويات پاکت             -۳

 .شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد

 ).محوطه سازی  ( . و روي آن نوشته شوددهرا در يک  پاکت گذاشته و درب آن را چسبان »ج « و » ب «  ،»الف «  پاکت هاي -۵

در محل اتاق جلسه حوزه رياست دانشگاه واقع در نشانی مناقـصه گـزار تـشکيل خواهـد شـد و       ۱۱ ساعت   ۱۸/۰۵/۹۱ مورخ شنبهچهار  روز مناقصه گران  جلسه بررسي پيشنهادهاي     -۶

 .نماينده ی مناقصه گران  مي توانند با ارائه  معرفي نامه  کتبی فقط در مرحله قرائت قيمت هاي پيشنهادي  در جلسه حضور داشته باشند

 .يا قبول هر يک ازپيشنهادها مختار خواهد بود دانشگاه در رد -۷

 مناقصه بايد ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت آن اقدام  نمايد در غير ايـن صـورت يـک و نـيم         ی مناقصه خواهد بود و برنده       ی برنده   یهزينه انتشارآگهي مناقصه برابر فاکتور به عهده         -۸

 .خواهد شد کسری برنده یبرابر آن از اولين دريافت ) ۵/۱(
  . برنده مناقصه مکلف است است حداکثر ظرف مدت يک هفته با انجام مراحل مقدماتي نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام خواهدشد-۹

 .مورد باشد مناقصه تجديد خواهد شد ۲کمتر از  در صورتي که تعداد پيشنهادهاي رسيده-۱۰
 

 

 .پذيرش مي باشد و قبول مورد تماماً بررسي گرديد و به دقت مطالعه و توضيحات فوق الذکر رايط وش
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  »مناقصهاسناد  رسيد دريافت« 

 ))برای محوطه سازی((

 

شـهيد مـدنی    دانـشگاه  ۹۱ مـاه  تيـر  ۲۸ و ۲۴ مـورخ  ی هـا ی عطف به آگه بدينوسيله اعالم می نمايد که    

دو (  یمحوطه سـاز  انتخاب پيمانكار ی يک مرحله ا  ی  در رابطه با مناقصه    سرخاب   ینامه  در روز آذربايجان  

اينجانــــب   ،)  و محوطــــه روبــــاز خوابگـــاه بــــرادران  بانـــده کــــردن مـــسير خوابگــــاه خـــواهران   

 در تاريخ  ......................................................................... نماينده ی شرکت    ............................................................... 

 . دريافت نموده ام  www.azaruniv.ac.ir: ز طريق سايت  اسناد مربوط به مناقصه مذکور را ا۱۳۹۱/ ۰۵ / ...
                                                                                         

  مناقصه گر                                                                                
 

 ........................................................................ شرکت

  ........................................................................نام ونام خانوادگي

 ........................................................................سمت 

 مهر           امضاء و
    

 

 

 

 

 

 . تکميل شده ی اين فرم بايد در جلسه ی بازديد تحويل نماينده ی دانشگاه شود:کر تذ
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 » يک مرحله ای برگ تحويل و ثبت اسناد شرکت در مناقصه« 
 )) محوطه سازی ((

 

 دانشگاه  و مالي محترم اداري معاونت 

 احترام ؛  باسالم و

 سرخاب ی در روز نامهشهيد مدنی آذربايجان  دانشگاه ۹۱ ماه تير ۲۸ و۲۴ مورخ ی هایعطف به آگه     

 به پيوست يك طغري پاكت محوطه سازیبرای  انتخاب پيمانكار یدر رابطه با مناقصه يک مرحله ا

تكميل شده ....... ............................................................................ شركت كه درمذکور حاوي  اسناد مربوط به مناقصه 

 .است، ارسال مي گردد

  .كت را مطلع دارندنتيجه اين شر  خواهشمند است از
                                                                                        . الصاق گردد۲ فرم شماره ۵اين فرم بايد در روی پاکت موضوع بند : تذکر 

 باآرزوي توفيق الهي                                                                                
 

 ........................................................................ مناقصه گر

 ... .....................................................................نام ونام خانوادگي

 ........................................................................سمت 

 مهر           امضاء و
 

���� 

 

  »گواهي تحويل اسناد شرکت در مناقصه«

 )) یمحوطه ساز ((
 

به نمايندگي ........... ...............................................توسط شرکت  اسناد مذکور : شود ي ميبدينوسيله گواه

...... ........مهر شده در ساعت   پاکت سر بسته و الک ويدر يک طغر.................................................. خانم / آقاي

به ثبت ...... ..................... تحويل دبيرخانه مرکزي دانشگاه گرديد و تحت شماره ي ۱۳۹۱/../مورخ   .... ............روز 

 .رسيده است

 علي اصغر رضائي

  دانشگاهيمسؤول دبيرخانه مرکز

 امضاء و مهر دبيرخانه 
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  سه راهي ممقان- مراغه – جاده تبريز ۳۵دانشگاه شهيدمدنی آذربايجان به نشاني کيزلو متر :  كارفرما-۱

  معاون اداري و مالي دانشگاه:                          سمت                          دکتر حسن ولي زاده:   نماينده كارفرما -۲

 :کد اقتصادی :                   محل ثبت :                    شناسه ملي :                     شماره ثبت :                                   پيمانكار-۳

 :    آدرس پيمانكار-۴

  -۲                                                                                     -۱ : نمايندگان  پيمانكار-۵

 : شماره                        تاريخ:                                  شماره و تاريخ تعيين صالحيت پيمانكار-۶

 :    شماره              تاريخ :                      شماره و تاريخ صورتجلسه كمسيون معامالت دانشگاه -۷

 :  موضوع قرارداد-۸

 تمامـاً بـه   مطابق مشخصات فني و شرح کار پيوسـتي کـه        )دو بانده کردن مسير خوابگاه خواهران و محوطه روباز خوابگاه برادران             ( یمحوطه ساز اجراي کامل عمليات    

 .رؤيت و امضاي شرکت طرف قرارداد رسيده و جزء الينفک قرارداد مي باشد

 :  محل قرارداد-۹

   مراغه- کيلومتری جاده تبريز۳۵سايت اصلي دانشگاه واقع در 

 : مدت انجام قرارداد -۱۰

 . ماه مي باشد۳مدت اجراي قرارداد از تاريخ تنظيم قرارداد  

 :   مبلغ قرارداد -۱۱

 برابــــر شــــرح کــــار و مشخــــصات فنــــيبابــــت انجــــام و اجــــراي عمليــــات موضــــوع پيمــــان و تعهــــدات پيمانکــــار پيــــشنهادی مبلــــغ اوليــــه 

 مي باشد که در قبال ارائه صورت وضـعيت کـارکرد و تائيـد    )ل  ،     ريا۰۰۰ ،   ۰۰۰/ -(  ريال   ...........................................................................................................................

 .ناظر کارفرما و پس از کسر کسور قانوني از محل اعتبار مربوطه در حق پيمانکار پرداخت خواهد شد

) پنج درصد % ( ۵ شود و در پايان قرارداد   درصد آن به عنوان حسن انجام کار كسر و در حساب كارفرما نگهداري  مي۱۰از هرپرداختي به پيمانكار به ميزان   -۱تبصره 

 .ديگر آن  پس از اتمام دوره تضمين و تحويل قطعی و درصورت فقدان موانع ديگر به پيمانکار مسترد مي گردد) پنج درصد  % ( ۵آن پس از تحويل موقت و 

 .علق نخواهد گرفتبرای شروع به اجرا و يا اجرای موضوع اين قرارداد هيچگونه پيش پرداختی ت – ۲تبصره 

 .ماليات برارزش افزوده متعلقه براساس مقررات مربوطه به عهده کافرما خواهدبود –۳تبصره 

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانکار براساس مفاد اين پيمان و همچنين بررسي و تائيد صورت وضعيت کارکرد پيمانکار از طرف کارفرما برعهـده امـور فنـي         : نظارت   -۱۲

 .ي باشددانشگاه م

حسن اجراي اين قرارداد از تاريخ تحويل موقت به مدت يکسال مي باشد که از طرف پيمانکار تضمين مي گردد و چنانکه در اين دوره معايب و :  دوره تضمين -۱۳

 ۱۵ مي دارد و پيمانکار مکلف است حداکثر ظرف مدت نقايصي در موضوع قرارداد مشاهده شود، کارفرما مراتب را با ذکر معايب و نقايص و محلهاي انها به پيمانکار اعالم

روز از تاريخ ابالغ شروع به رفع معايب و نقايص کند و آنها را طي مدتي که مورد قبول کارفرما است رفع نمايد هرگاه پيمانکار در انجام اين تعهد قصور و مسامحه کند 

 درصد باالسري به حساب پيمانکار منظور و از محل مطالبات يا تضمين وي کسر و ۱۵ام و هزينه مصروفه را با و يا به هر طريقي که مقتضي بداند اقد"دانشگاه حق دارد راسا

 .يا مطالبه نمايد

 قــــراردادفرم 

 محوطه سازی 
�������  
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 :  شروط و تعهدات طرفين -۱۴

ات فني پيوستي با کيفيت مطلوب و عالي و  پيمانکار متعهد است بعد از امضاء و مبادله قرارداد نسبت به اجراي عمليات موضوع قرارداد برابر طرح و نقشه و مشخص-۱-۱۴

 .با جديت تمام و رعايت کامل استانداردها و اصول علمي و فني مربوط اقدام نمايد

 روز پس از تاييد و تصويب صورت وضعيت پيمانکار توسط ناظر نسبت به پرداخت و واريز مبلغ آن به حساب اعالم شده از طرف ۱۵ کارفرما متعهد است ظرف -۲-۱۴

 .مانکار اقدام نمايدپي

 کليه هزينه هاي تهيه و تامين هرگونه مصالح و مواد و نيروي انساني و ابزارآالت مورد نياز جهت اجراي موضوعات قرارداد و بارگيري و حمل و نقل و انتقال آنها به -۳-۱۴

 . آنها نخواهد داشتبرعهده پيمانکار بوده و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبالاً محل اجراي قرارداد تمام

 . تهيه کليه مصالح سنگی مصرفی برعهده پيمانکار خواهد بود–تبصره 

 . به اين قرارداد هيچ گونه تعديلي تحت هيچ عنوان اعم از افزايش قيمت مصالح، حقوق و دستمزد تاخير تاديه و غيره پرداخت نخواهد شد-۴-۱۴

، مبلغ يک ميليون و پانصد هزار تومان براي پيمانکار جريمه اعمال خواهدشد و در صورتيکه به هر دليلي اين تاخير  بابت هر هفته تاخير در تحويل موضوع قرارداد-۵-۱۴

 .بيش از يک ماه استمرار پيدا کند دانشگاه عالوه بر جريمه مذکور، حق فسخ يک جانبه قرارداد را با تشخيص غير قابل اعتراض خود خواهد داشت

 .اري موضوع قرارداد را تحت هيچ شرايطي بغير ندارد پيمانکار حق واگذ-۶-۱۴

همچنين .  پيمانکار متعهد است مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي و آئين نامه پيشگيري از رشوه خواري در دستگاههاي اجرائي نباشد-۷-۱۴

د قرارداد دارند، در صورتيکه خالف ان ثابت شود، قرارداد فسخ و ضمانت نامه وي به نفع دانشگاه ضبط پيمانکار اقرار مي نمايد ظرفيت الزم را براي شرکت در مناقصه و عق

 .مي گردد، اين امر مانع از ساير اقدامات قانوني نخواهد بود

 و در صورت مشاهده تخلف کارفرما مي تواند قرارداد  در مدت اجراي قرارداد پيمانکار و عوامل وي موظف اند کليه شئونات اداري و اسالمي دانشگاه را رعايت نمايند-۸-۱۴

 .را بصورت يک جانبه فسخ و به اجراي آن پايان دهد

 حفظ و حراست از اسباب و ادوات و مصالح و لوازم پيمانکار و اقالم پاي کار متعلق به کارفرما جهت استفاده در پروژه و همچنين پرداخت کليه حق و حقوق نيروي -۹-۱۴

ي قرارداد بعهده خود پيمانکار مي باشد و چنانچه در نتيجه فعل و يا ترک فعل يا قصور پيمانکار و يا عوامل وي ضرر و خسارتي متوجه دانشگاه، يا ساير اشخاص انساني مجر

ر ملزم و متعهد است کليه قوانين و همچنين پيمانکا. مسئول جبران آنها مي باشد و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت" گردد پيمانکار شخصا

 .مقررات مربوط به بيمه، قانون کار و تامين اجتماعي و ساير اصول ايمني را رعايت نمايد  و مسووليت هر گونه قصور در اين خصوص برعهده پيمانکار است

 .داد ضمانت نامه معتبر بانکي تهيه و دراختيار دانشگاه قرار دهدمبلغ قرار) پنج درصد% ( ۵ در تضمين حسن انجام تعهدات، پيمانکار مکلف است به ميزان -۱۰-۱۴

 .افزايش يا کاهش دهد و پيمانکار ملزم به پذيرش و اجراي آن است% ۲۵ دانشگاه مي تواند موضوع قرارداد و به تبع آن مبلغ قرارداد را تا -۱۱-۱۴

 .پيمان و بخشنامه هاي مربوط حاکم خواهد بود مواردي که در اين قرارداد پيش بيني نشده است شرايط عمومي -۱۲-۱۴

 اين قرارداد به انضمام شرايط عمومي پيمان، مشخصات فني و نقشه هاي اجرائي در تاريخ مثبوت تنظيم و به امضاي طرفين رسيده و مبادله گرديد که تمامي مفاد و -۱۵

 .آنها الزم االجرا مي باشد بندهاي آن براي طرفين و قائم مقام قانوني

                           
 مناقصه گزار                                        مناقصه گر     

 مهر شرکت :                             شرکت                      

 

  

 

 داري ومالين  آذربايجاشهيد مدنیدانشگاه 

 سناد تعهد آورنام ونام خانوادگی دارنده و يا دارندگان حق امضاء ا

                                                                                 امضاء-۱

                                                                                 امضاء-۲

 

 

 .بايستی تکميل شودجاهای خالی مربوط به مناقصه گر : تذکر 
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  برآورد اوليه و پيشنهاد قيمتفرم

 اجراي زيرسازي باند دوم راه دسترسي خوابگاه خواهران و زمين ورزشي روباز خوابگاه برادران
 

ف 
دي

ر
 

 

 شرح آيتم

 

 رديف

 فهرست بهاء

 

 واحد

 

 مقدار

 

 بهاي واحد

 )ريال (

 

 قيمت كل 

 )ريال(

 

  ۸۲۵۶۰۰۰ ۲۵۸۰۰ ۳۲۰ متر مکعب ۰۲۰۱۰۳ داري دستي در زمينهاي سختخاکبر ۱

  ۱۶۱۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰ ۵۰۵۰ متر مکعب ۰۳۰۱۰۴ خاکبرداري با هر وسيله مکانيکي در زمينهاي سخت ۲

۳ 
حمل مصالح حاصل از عمليات خاکبرداري و مخلوط ريزي تا 

  متر۱۰۰
 ۴۴۸۲۰۰۰۰ ۳۳۲۰ ۱۳۵۰۰ متر مکعب ۰۳۰۷۰۱

 

۴ 
لح حاصل از عمليات خاکبرداري و مخلوط ريزي تا حمل مصا

  متر۵۰۰
 ۱۵۶۶۰۰۰۰ ۱۱۶۰ ۱۳۵۰۰ متر مکعب ۰۳۰۷۰۲

 

۵ 
حمل مصالح حاصل از عمليات خاکبرداري و مخلوط ريزي تا 

  متر۴۵۰۰
 ۷۵۶۰۰۰۰۰ ۵۶۰۰ ۱۳۵۰۰ متر مکعب ۰۳۰۷۰۳

 

  ۹۵۷۰۰۰۰ ۷۵۰ ۱۲۷۶۰ متر مکعب ۰۳۰۸۰۵ آب پاشي و کوبيدن بستر خاکبرداري شده ۶

  ۵۲۰۴۱۰۰۰۰ ۶۲۷۰۰ ۸۳۰۰ متر مکعب ۲۶۰۱۰۲ تهيه مصالح رودخانه اي زيراساس ۷

  ۵۸۸۴۷۰۰۰ ۷۰۹۰ ۸۳۰۰ متر مکعب ۲۶۰۶۰۳ آب پاشي و کوبيدن مصالح زير اساس ۸

  ۶۲۷۶۰۰۰ ۵۲۳۰ ۱۲۰۰ کيلو گرم ۲۷۰۲۰۱ )تک کت ( اجراي اندود سطحي  ۹

۱۰ 
 ميلي متر براي ضخامت ۱۹ا تهيه و اجراي بتن آسفالتي توپکا ت

  سانتي متر٭۱
 ۷۳۲۰۰۰۰۰ ۱۲۲۰۰ ۱۲۰۰*۵=۶۰۰۰ متر مربع ۲۷۰۳۰۵

 

   ريال ۸۲۸ ، ۷۹۹ ، ۰۰۰/- )ريال(جمع کل برآورد اوليه 

  برحسب ريال) ۱۰جمع رديفهاي ا تا (جمع قيمت کل پيشنهادي پيمانکار 
 

 

 . باشد مي متر۳ عرض  سانتي متر و۵ين به ضخامت آسفالت دور زم٭
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