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  سه راهي ممقان– آذرشهر–دانشگاه تربيت معلم آذربايجان به نشاني جاده تبريز :  كارفرما-۱

   دانشگاهي و ماليمعاون ادار :                                                سمت    زادهيدکتر حسن ول:   نماينده كارفرما -۲

 سمنان  : محل ثبت          ۱۰۴۸۰۱۲۷۶۲۱  يشناسه مل   ۵۹۷۸:   شماره ثبت                              اتصال سازان فردوسشرکت :     پيمانكار-۳

 ۰۴۱۲ -۳۲۲۲۱۴۸  تلفن   ۲۳ پالک ساداتباهنر، کوی خيابان ، خيابان طالقانی ،  اسکو  –تبريز    : آدرس پيمانكار-۴

  : پيمانكارگان نمايند -۵

  رئيس هيئت مديره :  سمت                                      ۲۳۹۱۸۸۷۹۱۴ ي به کدمل فرشيد انصاری -۱

  ي ونظارت راهبرديسازمان برنامه ريز   ۱۳۸۹ / ۰۵ /  ۱۷ :تاريخ       ۳۶۶۳۲/۴۱/۵۰       شماره         : شماره و تاريخ تعيين صالحيت پيمانكار-۶

         ۱۳۹۰/  ۱۲  / ۲۸:        تاريخ۲۰۳۷/۲۰۵ شماره                     :  شماره و تاريخ صورتجلسه كمسيون معامالت دانشگاه-۷

 :  موضوع قرارداد-۸

وسايل موجود درشبکه برق  وتجهيزات و تأسيسات ارائه خدمات فني و نگهداري و انجام تعميرات و بازسازي سيستم برقي شامل کليه -۱-۸

 .باشدواقع شده قرارداد  ياجراتا نقطه مصرف برق در هر نقطه از محل نشگاه شروع گرديده وپست پاساژ دا ضعيف که از ، متوسط وفشار قوي

 .قرارداد در اين بند منظور مي گردد ياجرا تعميرات و نگهداري آسانسورهاي موجود در محل -تبصره 

ذ انشعاب آب هم از خط زرينه رود و هم از ارائه خدمات فني ونگهداري و انجام تعميرات و بازسازي سيستم آبرساني که از محل اخ  -۲-۸

 .دقرارداد قرار داشته باش ياجراتا هر نقطه مصرف آب در هر نقطه از محل  خط آذرشهر شروع شده و

 آب گرم و سرد و همچنين سيستم گرمايش و سرمايش، همچنين سيستم آبرساني فضاي سبز از تأسيسات بديهي است که کليه -تبصره

 . نيز در اين بند منظور شده است ياصلتهاي شبکه توزيع نقطه برداشت تا ان

 و تجهيزات و وسايل موجود در تأسيساتارائه خدمات فني و نگهداري و انجام تعميرات و بازسازي سيستم گاز رساني شامل کليه  -۳-۸

 . ادامه يابدقرارداد ي اجرايهاشبکه گاز رساني که از ايستگاه گاز شروع شده وتا هر محل مصرف گاز در محل 

 و تجهيزات و وسايل موجود در تأسيسات ارائه خدمات فني و نگهداري و انجام تعميرات و بازسازي سيستم فاضالب شامل کليه -۴-۸

هر محل دفع يا شبکه فاضالب که از هر نقطه جمع آوري فاضالب و آب باران و محوطه شروع شده و تا محل تصفيه خانه و يا چاه و 

به ) هرسه ماه يک بار  ( ي بصورت دوره اي فاضالبيبا اين توضيح که تميز نمودن کليه منهول ها.وله يا منهول ادامه يابدفاضالب توسط ل

  باشديعهده پيمانکار م

 .در محل موضوع قرارداد موجود باشدکه  مخابراتي و صوتي وتصويري خطوطبازسازي ارائه خدمات فني ونگهداري وانجام تعميرات و -۵-۸

 .ارائه خدمات فني و نگهداري تجهيزات آزمايشگاه هاي دانشکده ادبيات شامل مورد فوق نمي باشد -هتبصر

 ي اطالعـات بـرا  ي اينترنت با تاييد اداره فناوري اينترنت واينترانت وکابل کشي انجام امورتعمير ونگهداري متخصص برا يتامين نيرو  -۶-۸

 و تجهيزات و کابلهـاي شـبکه و   تأسيساتنت که شامل کليه اترين بازسازي سيستم اينترنت و ا    ارائه خدمات فني ونگهداري و انجام تعميرات و       

 .اين قرارداد ادامه يابداجراي فيبرنوري از محل تحويل اداره مخابرات يا هر مرکز داخل دانشگاه شروع شده و تا هر محل استفاده در محل 

ازسازي و نصب يراق آالت ساختمان اداري و بهداشتي و رفاهي و خدمات جوشـکاري   ارائه خدمات فني ونگهداري وانجام تعميرات و ب  -۷-۸

  .قرارداداجراي در هرمحل 

 ......)و زهاي، کمدها و م اتاقها(  ها و لوال ها رهيها، دستگ  منظم قفلي و روغنکارضي تعور،ي تعمس،يسرو  -۸-۸

 

 قــــراردادفرم 

 سيسات و ارائه خدمات فنيأو نگهداري ت تعمير 
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 :  محل قرارداد-۹

سه راهي ممقان   ،   آذرشهر - دانشگاه واقع در جاده تبريز        و منبع آب    سايت اصلي  هاومحوطه مانساخت موجود در  تأسيساتکليه ساختمان ها و     

 . باشديم و ساختمان خطيب واقع در تبريز

 : مدت انجام قرارداد -۱۰

 .مي باشد كه درصورت حصول توافق ميان طرفين قابل تمديد است ۳۱/۰۲/۱۳۹۲ الي  ۱/۳/۱۳۹۱مدت اجراي قرارداد از تاريخ

  : مبلغ قرارداد -۱۱

 ۹۸۴ ،۴۰۰ ،۰۰۰/" و مجموعـا تومـان  هـزار  هفتاد و صد هشت و ميليونچهاربيست و  ، معادل ريال   ۲۴۸ ،   ۷۰۰ ،   ۰۰۰/-مبلغ ماهيانه قرارداد  

ييـد و گـواهي    بـا تا ) با يک مـاه تـاخير  (  ماه بعد پايان  كه در مي باشدتومان   چهل هزارو صد هشت ميليون و چهار ودويست و نودمعادل   ريال۲،

  .مربوطه قابل پرداخت خواهد بود دستگاه نظارت و كسركسور قانوني از محل اعتبار

 بنـا و  ري در زمتي قنيانگي با دو برابر مي خوابگاهيها  ساختمان،يها به بخش خصوص  از ساختمانکي هر  يدر صورت واگذار    -۱تبصره  

 . از مبلغ قرارداد کسر خواهد شدناربي درزمتي قنيانگي برابر  مکي با ي اداريها ساختمان

 پس از پرداخـت   در پايان قرارداد  مي شود و يرحساب كارفرما نگهدا و در  آن كسر  )ده درصد (  درصد ۱۰از هرپرداختي به پيمانكاربه ميزان        -۲ تبصره

 .مسترد مي گرددديگر دان موانع درصورت فق. ....مطالبات كارگران اعم از عيدي آخرسال، پايان كار، مفاصا حساب بيمه و دارائي و

نفر با تاييد ناظر بابت هر   کارفرما،) ۱۷ الی ۸( مواعد مقرر در قرارداد خارج ازساعات  نيروی انساني دردر صورت نياز به خدمات -۳تبصره 

 . پرداخت نمايدياکارگرانکارگربراساس مقررات مربوطه به را مذکوررکت موظف است مبلغ ش مي نمايد وپرداخت ريال ۲۴ ،۸۱۰/ساعت معادل

 نظارت برحسن اجراي اين قرارداد و تعهدات شركت و همچنين گزارش و تاييد كاركردهاي پيمانكاربـه  نماينـدگي از طـرف                      :نظارت   -۱۲

 . دانشگاه مي باشديتعميرات ونگهدار ي اداره كارفرما برعهده

 :  شروط و تعهدات طرفين -۱۳

كه  ي بطورمندي بيشـتركارفرما انجام دهد بهرهل استانداردها وكام رعايت ديت تمام وبارا با ج رارداد قپيمانكارمتعهد است موضوع )۱-۱۳

 .باشدسالم و فعال بوده وآماده كار  صحيح،، حتي درحين پايان قرارداد موضوع قرارداد هموارهتأسيساتكليه 

  وي فنروي انساني کاردان ومتخصص وداراي گواهينامه مهارتهريک ازبندهاي موضوع قراردادنيبا پيمانکارمتعهداست متناسب ) ۲-۱۳

نظرعدم سوء پيشينه وحسن شهرت وامانت داري وداراي گواهي  شرايط از ناظررسيده باشدوهمچنين واجد حرفه اي که مهارت آنها به تاييد

 راستا درشرايط معمول و به کارگيرد،دراين دادنامه پايان خدمت سربازي باشد، به مقدارکافي وموردنيازبا توجه به حجم خدمات موضوع قرار

  درهرصورت تعدادبود خواهد صبح ۸ تا ۱۷  نفر ازساعت۳و ۱۷ تاصبح  ۸ ازساعتنفر ۴۲ تعداد نيروي انساني مجري قرارداد درحالت عادي

 ، ) دستگاه نظارت( ما کارفردرصورت عدم کفاف حسب تشخيص البته  ،نخواهدبود نفرکمتر ۲۲از درروز  قراردادي مجرينسا انينيرو

 ۳و ۱۷ صبح تا ۸ نفر از ساعت ۴ دانشگاه درشرايط معمول تعداد نيروهاي انساني ي در ايام تعطيل. آن مي باشد اضافهپيمانکارمتعهد به تامين

 . خواهد بود صبح ۸ تا ۱۷نفر ازساعت

 به هر نحو ممکن تعداد نيروي عوامل خود يک از  مرخصي يا غيبت يا هر موردي به هرياعطا موظف است در صورت پيمانکار -۱تبصره 

 .را با توجه به زمان هاي ارائه شده تامين نمايد انساني  فوق الذکر

 ساعت پس از اعالم کتبي ۴۸پيمانکار موظف است حداکثر تا , چنانچه دستگاه نظارت از کارکرد نيروهاي شرکت راضي نباشد -۲تبصره 

 .با تاييد ناظر اقدام نمايددستگاه نظارت نسبت به تغيير فرد 
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 .نيروي انساني مي بايستي از افراد داراي مدرک کارداني باشند) پنجاه درصد ( % ۵۰حداقل  -۳تبصره 

 .پيمانکار موظف است استفاده از نيروهاي بومي را در اولويت قرار دهد -۴تبصره 

 سال سابقه کار مفيد در زمينه موضوع قرارداد ۵انيک که حداقل حداقل با مدرک کارداني برق يا مکپيمانکار متعهد است يک نفر  )۳-۱۳

بعنوان نماينده تام االختيار خود با تاييد دستگاه نظارت تعيين و به کارفرما اعالم نمايد حضور نماينده شرکت بصورت تمام وقت در داشته باشد 

 . محل قرارداد الزامي است

پرونده اي حاوي » ۱۳-۲«بند در مذكور ي انساني مجري قرارداد ها براي هريك از نيروروز۱۵متعهد است حداكثرظرف  پيمانكار)  ۴-۱۳

 سالمت بهداشت ي خدمت نظام وظيفه وگواهي عدم سوء پيشينه ،گواهيصص و مهارت ،گواه اسناد مربوط به نوع تخ،مشخصات فردي 

 .را تحويل ناظركارفرما نمايد تشكيل و يك نسخه از آن

 به را  لوازم ، ابزارو ماشين آالت متناسب هريك از بندهاي موضوع قرارداد بالفاصله بعد از امضاء و مبادله قراردادد است پيمانكارمتعه)۵-۱۳

 .مقداركافي درمحل كارگاه تعيين شده مستقرو ليست آنرا به ناظركارفرما تحويل دهد

 . ندارداًئ يا جزكالً) ي يا حقوقياعم ازحقيق( حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگرپيمانكار) ۶-۱۳

 .به كارفــــرما اعالم نمايد"  روز كتـبا۵ پيمانكارمتعهد است هرگونه تغيـيردروضعـيت شركت را ظرف مدت )۷-۱۳

هاي مخصوص تهيه و   موضوع قرارداد درفرمتأسيساتبارگزارش بازديدهاي فني خود را از  پيمانکارموظف است حداقل هرماه يک )۸-۱۳

 .داظرارائه نمايبه ن

 روز قبل از نياز جهت خريد به دستگاه ۱۰پيمانکار موظف است کليه اقالم مصرفي مورد نياز جهت اجراي موضوع قرارداد را حداقل ) ۹-۱۳

 . اعالم نمايدنظارت کتباً

  . نمايدتحويلرسيد  اخذ با  وحملانشگاه د به انبار ، دستگاه نظارت تاييد همراه گزارش مورد متعهد است قطعات تعويض شده را پيمانکار )۱۰-۱۳

 و دو ۱۳۸۸يک دستگاه خودروي وانت بار مدل باالي ظرف مدت يک هفته پس از امضاء ومبادله قرارداد پيمانکارمتعهد است  )۱۱-۱۳

 مصرفي و غيرمصرفي  که داراي تاييد فني از مراجع مربوطه بوده با کليه مصالح و وسايل۱۳۸۹دستگاه موتورسيکلت دنده اي مدل باالي 

لت کسيموتور و خودرو ازکهنيروي انساني پيمانکار . قرارداد بکارگيردي اجراي قرارداد جهت استفاده برايتامين وبه صورت دائمي درمدت اجرا

در  و باشندي م مقررات مربوطهموظف به رعايت کليه قوانين و ده ونمايند مي بايستي داراي گواهينامه هاي رانندگي مربوطه بو استفاده مي

 .صورت وقوع هرگونه حادثه اي پيمانکار مسئول بوده و هيچگونه مسئوليتي متوجه کارفرما نمي باشد

 چه درخارج و ،چه درداخل دانشگاه صورت گيرد...هاو ومشعل  وتعميرپمپ هاي مربوط به تعميرات مثل تراشکاريکليه هزينه ها )۱۲-۱۳

 . باشديبرعهده پيمانکارم تماماً... فاضالب ويها نمودن منهول باز نيز

 پيمانکارمتعهد است خدمات مربوط به تعميرات و بازسازي و تخريب و اصالح و حفاري و کليه کارهاي ابنيه و ساختماني که ناشي )۱۳-۱۳

 .از اجراي موضوع قرارداد باشد انجام دهد

 موضوع قرارداد را در اختيار تأسيساتي فني موجود مربوط به  نقشه و دفترچه ها،کارفرما متعهد مي گردد تا هر گونه اطالعات )۱۴-۱۳

 تأسيساتپيمانکار قرار دهد و پيمانکار موظف است حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ شروع قرارداد نسبت به تهيه شناسنامه فني و چک ليست 

ستگاه نظارت نسبت به تکميل يا رفع نقص آن اقدام در صورت ابالغ د. آن را به دستگاه نظارت ارائه نمايد موضوع قرارداد اقدام نموده و

البات طباالسري از محل م) پانزده درصد( % ۱۵ اقدام نموده و هزينه آن را با اعمال کارفرما راساً, در صورت عدم اجرا توسط پيمانکار. نمايد

 . قرارداد توسط پيمانکار گردداجراي اين بند نبايستي هيچ نقص ياخللي در اجراي موضوع.پيمانکار کسر يا مطالبه نمايد
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نيز پس ايشان  تحويل دهد و دستگاه نظارت پيمانكارمتعهد است  ليست افراد مربوط به شيفت شب هرهفته را دراول همان هفته به )۱۵-۱۳

 .را به واحدهاي ذيربط از جمله اداره حراست ارجاع و ارسال مي نمايد  آن،از گواهي و تاييد

تواند قرارداد را بصورت   كليه شئونات اداري و اسالمي را رعايت نمايند، درصورت مشاهده خالف، كارفرما ميموظف انداد وي و افر پيمانكار )۱۶-۱۳

 .و پيمانكارموظف به تسويه حساب فوري و جبران خسارت وارده مي باشد  آن پايان دهدياجراجانبه فسخ و به  يك

 بهداشتي ،کاروتامين اجتماعي واصول ايمني وحفاظتيقوانين  ح طبقه بندي مشاغل،ات مربوط به طراست مقرر پيمانکارمتعهد )۱۷-۱۳

 .پرداخت نمايدمربوطه را مطابق مقررات  نيروي انساني مجري قراردادو مزايای حقوق  ونموده را رعايت حاکم مقررات  ساير

ارگيري و و بک را نداردغيره  ی کشوری و صندوق تأمين اجتماعی وگازنشستاعم مشموالن صندوق ببکارگيري نيروي بازنشسته  حق استفاده وپيمانکار  )۱۸-۱۳

  .آنها بايستي با هماهنگي و تاييد کتبي ناظر کارفرما صورت گيرد و جايگزين ساختن نيرو و تغيير محل خدمت تغيير

به اقتضای  ... ودستکش ،،کاله) سال  بار در۲ کدامهر( مناسب ،کفشلباس فرم براي کارکنان مجري قرارداد پيمانکارمتعهداست )۱۹-۱۳

همچنين مکلف به تهيه بيمه حوادث  داشت و نخواهد وليتي دراين مواردؤ مسگونههيچ دانشگاه و تهيه ودراختيارآنها قراردهدشغل افراد 

 .تحويل نمايد)  ظارتدستگاه ن(کارفرما به  مبادله قرارداد ازامضاء و را تا يک هفته بعد تصويرمصدق آن مي باشدو درموضوع قرارداد

 بعهده پيمانکار می باشد و همچنين با توجه به ساعت کار مقرر در قرارداد ، پيمانکار موظف سيله اياب وذهابواختصاصی  تأمين )۲۰-۱۲

 .پرداخت نمايدراي نيروي انساني مجري قرارداد بی غذا ريال کمک هزينه ۴۵۰، ۰۰۰/است ماهانه مبلغ 

 . تامينی توسط پيمانکار بايد به تناسب تعدادکارکنان مجری قرارداد باشدسيله اياب وذهابو -تبصره

 . خود غذای گرم تهيه نمايدتی شيفلپيمانکار مکلف است برای پرسن) ۱۳ -۲۱

ي سازمان تامين اجتماع را که به تاييد ليست بيمه ماه قبل کارکنان خود  تصويرليست پرداخت حقوق و هرماه مکلف استپيمانکار )۱۳ -۲۲

 .)هرماه منوط به ارائه ليست هاي مذکورخواهدبود کارکرد و گواهی تاييد(  دهدکارفرما ارائه  دستگاه نظارترسيده است به 

است ضمن   پيمانکارمتعهد با اين حال پرداخت مي نمايد ماه تاخير  کارفرما حق الزحمه پيمانکاررا درتمام مدت اجراي آن با يک)۱۳ -۲۳

دستگاه  تاييد هرماه با نظارت و آخرقانوني کارگران را بدون هيچ گونه بهانه اي تا و مزايای حقوق  تعهدات خود و ارداداجراي دقيق موضوع قر

 . تحويل نمايددستگاه نظارترا به  آن رسيد يک نسخه از و بانک واريز  به حساب مربوطه آنان درنظارت

مجري  صورتيکه شرکت به هردليلي ازپرداخت حقوق قانوني افراد تا در به کارفرما تفويض  وکالت نمود  شرکت طرف قرارداد)۱۳ -۲۴

محل  يا از و  کسريودريافتي  از  وکالتاً آن را بطورعلي الحساب ازمحل مطالبات شرکت پرداخت ومي تواندامتناع نمودکارفرما  قرارداد

 .نمايد کت منظورتضمين شرکت اعمال حساب نموده وبه بدهکاري شر

يا  با هزينه خودعيب می تواند ، كارفرما دکننبه موقع اقدام   موضوع قراردادتأسيساتب ويا عي رفع عيب هرگاه پيمانكارنسبت به )۲۵-۱۳

 .از محل مطالبات پيمانكاركسرنمايد  را آنهزينه را رفع نموده وعيوب 

 ن قرارداد تـعلق نخواهد گرفت و هرگونه افـزايش يا كاهـش احـتمالي دستمزددرطول مدت اجراي پـيمان هيچگونه تعديلي به ايـ) ۲۶-۱۳

پيمانكاربواسـطه هربخـشنامه اي به كارفرما ارتباطي ندارد وشركت موظف است طبق بخشنامه ها با كارگران خود رفتارنمايد و عوامل كارگران و 

 .دانشگاه نيز برچگونگي اجراي آن نظارت عاليه خواهد داشت

،کارفرما مي  کنداقدام ن شروط قرارداد» ۱۳ -۲۵« و »۱۳-۱۳ تا ۱۳ـ۲« هرگاه پيمانکاربه موقع نسبت به انجام تعهدات بندهاي  )۱۳ -۲۷

 .ازمحل مطالبات پيمانکارکسريامطالبه نمايد درصدباال سري ،۱۵تواندراساً يا به هرنحوکه صالح بدانداقدام وبا 

  :  »۱۳ـ۲۷«  بندايمجربرعالوه  کوتاهي نمايد دراجراي تعهدات خود پيمانکار ،دستگاه نظارتي گزارش کتبصورتيکه براساس  در)۱۳ -۲۸

 . مي شود کسر تعهد رقم مورد مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه از)  درصدده ( ٪۱۰مرحله اول  در -

 .مي شود تعهدکسر درقم مور مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه از) پانزده درصد ( ٪ ۱۵مرحله دوم  در -
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 .مي شود تعهدکسر رقم مورد مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه از) بيست وپنج درصد( ٪ ۲۵مرحله سوم  در -

 پيمانکار گردد، اشخاص وارد   به کارفرما يا سايريخسارت و وي ضررعوامل يا  و فعل و ياترک فعل پيمانکار اثردر صورتيکه   در)۲۹-۱۳

 .داشت نخواهد اين قبيل امور دانشگاه هيچ مسووليتي در ت وارده مي باشد وملزم به جبران خسار

خواري    رشوهنامه منع و پيشگيري از معامالت دولتي و آئين  منع مداخله كاركنان دولت در قانون پيمانكارمتعهد است مشمول)۳۰-۱۳

 .دردستگاههاي اجرايي نباشد

 ضمانت مبلغ كل قرارداد،) پنج درصد ( % ۵به ميزان   انجام تعهدات،سن اجراي قرارداد وح تضمين به منظورمتعهد است   پيمانكار)۳۱-۱۳

 .دهد دانشگاه قرار اختيار در تهيه ونامه بانكي 

 .كاهش يا افزايش دهد%۲۵ تا را به تبع آن مبلغ قرارداد ، موضوع وتصويب کميسيون معامالت پس از تواند  كارفرما مي)۳۲-۱۳

  .براي دانشگاه محفوظ مي باشد» ۱۳ -۱۶ « به استثناي موارد بندماه اطالع قبلي آن با يك مدت اجراي جانبه قرارداد درحق فسخ يك )۳۳-۱۳

مي باشد و  تسويه حساب قانوني كاركنان مجري قرارداد و اشخاص ثالث برعهده پيمانكار  صورت لغو، فسخ، يا اتمام قرارداد، در )۳۳-۱۳

 .بال آنها نخواهد داشتدانشگاه هيچ مسئوليتي درق

كميسيون معامالت  در دستگاه نظارت به درخواست كتبي موضوع  آن باشد،اثناي اجـراي قــرارداد نيازي به اصــالح  چنانـچه در)۳۴-۱۳

 .تصميم كميسيون براي طـــرفين الزم االتباع خواهد بود. دانشگاه مطرح مي شود

 از طرف هيأت دولت ويا هر مرجع قانونی ذی صالح ديگر، دانشگاه به فسخ و يا خاتمه  چنانچه در اجرای هرگونه بخشنامه ای)۳۵-۱۳

 .قرارداد ملزم شود دانشگاه حق فسخ ويا اتمام مدت اجرای قرارداد را خواهد داشت وهيچگونه حقی از اين بابت برای پيمانکار ايجاد نخواهدشد

 . آنهاالزم االجرا مي باشديقائم مقام قانون و  طرفينيبرا ويم ، امضاء و مبادله گرديدتاريخ مثبوت في مابين طرفين تنظ  اين قرارداد در-۱۴

                           
 مناقصه گزار      مناقصه گر                                                          

 شرکتمهر       شرکت اتصال سازان فردوس  : شرکت

 

 :امضاء صاحب 

 

 امضاء   رئيس هيئت مديره  :  سمت   فرشيد انصاری

 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

  زاده يدکترحسن ول

 ي وماليمعاون ادار    

  

 

 

 :رونوشت
o  استحضار و اقدام الزممعاونت محترم دانشجويي جهت 

o  اطالع و اقدام الزممدير محترم  امورمالي جهت 

o اطالع و اقدام الزمت مديرمحترم برنامه، بودجه وتشکيالت جه 

o  اطالع و اقدام الزمجهت  يفن دفترمدير محترم 

o  حراست جهت اطالع يسرپرست محترم اداره   

o  امورحقوقي جهت اطالع  و درج درسوابق ياداره   



 

 

 

 ٦صفحه ی

 ................... ............................تاريخ

 ..................... .........................مشاره  

 .................... .........................پيوست

 � ��  � ��� � 	
 

 

       ۱فرم شماره   
 

  ))۱۳۹۱ تأسيساتونگهداري   انتخاب پيمانكارتعميراتتجديد مناقصه تقاضانامه شرکت در              ((
 

 معاونت محترم اداري ومالي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان                       

 باسالم واحترام                  

فجر  روزنامه هاي آن دانشگاه در ۱۳۹۱ماه  ارديبهشت ۱۰ و ۵ مورخ تجديد مناقصه عطف به آگهي         

 : به استحضارمي رساند   تأسيساتنگهداري  و   تعميراتانتخاب پيمانكار خصوص در و سرخاب آذربايجان 

 بازديد حضوري و جريان جلسه توجيهي و  متن فرم قرارداد ، توضيحات نماينده آن دانشگاه در

 .مطالعه وبررسي قرارگرفت اين شرکت به دقت مورد  در۲فرم شماره  شرايط مرقوم در

تجديد حقوقي موضوع  اداري و الي ،هاي فني، علمي، م وليتؤمس ازکامل لذا با آگاهي  

فرم شماره   و با پذيرش شرايط اعالمي آن دانشگاه و با تقديم مدارک مورد درخواست درمناقصه 

 . دارمبه اين شرکت  » ج« ت کپا را براساس قيمت پيشنهادي در مزبور  تقاضاي واگذاري امور۲

 
 باآرزوي توفيق الهي

 ......................................................................:     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 
       

 ))۱۳۹۱ تأسيساتنگهداري  و تعمير  انتخاب پيمانكارتجديد مناقصه  درشرايط شرکت ((                                            

             :» الف « محتويات پاکت        

بابت  بانک تجارت شعبه نيروي هوايي تبريز  دانشگاه نزد)۰۵۰۹۰۷۰۰۰۸(به حساب شماره  ميليون تومان   تشهفيش بانکي به مبلغ      ضمانت نامه يا  

 . مي گرددمرحله به نفع دانشگاه ضبط هر انعقاد قرارداد يا اثبات فقد شرايط در ازاستنکاف  صورت برنده شدن و  درمناقصه که تضمين شرکت در

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

 :»  ب «محتويات پاکت 
 
 .�Aانداره   دريت برنامه ريزي رياست جمهورمعاون  ازتأسيسات ۵پايه   تصويرگواهي صالحيت در-۱

 .�Aانداره  روزنامه رسمي در آگهي تأسيس شرکت يا مؤسسه چاپ شده در  تصوير-۲

 .�Aانداره  روزنامه رسمي در تصميمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در آخرين تغييرات و  تصوير-۳

 .�Aانداره  يک برگ در سه درشرکت يا مؤس  صاحبان امضاء مجازيشناسنامه و کارت مل  تصوير-۴

 . از مؤسسات طرف قرارداد گواهي حسن انجام کار ارتباط با موضوع آگهي و  سال اخير در۵اجرائي در  سوابق کار-۵
  .۲و۱ شماره  های امضاء شده فرم و مهر  -۶
 

 :»  ج «محتويات پاکت         

  .کارآبي  و بدون قلم خوردگي خود باتکميل و امضاء و مهرشده تمام صفحات فرم قرارداد      

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

 

 : توضيحات

 .مناقصه شرکت داده نمي شود در مشروط به شرايط ديگري باشد ش يا معلق وناقص يا مخدو متقاضي که مدارک ارسالي  او -۱

 فني دانـشگاه حـضور     امور در دفتر  ۱۸/۰۲/۹۱   مورخ شنبهدو   روز ۱۴بازديد از محل موضوع قرارداد رأس ساعت         جلسه توجيهي و    جهت شركت در   -۲

 ) استشركت درجلسه توجيهي براي تمامي شركت كنندگان الزامي .(داشته باشيد

  . مي باشد۹۱/ ۰۲/ ۲۰ مورخشنبه چهار روز ۱۲  آخرين مهلت تحويل پاکت به دبيرخانه مركزي دانشگاه تا ساعت -۳

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

درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمـام    را ارائه نمايد وب محتويات پاکت در است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور   متقاضي متعهد -۳

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

 ). ۱۳۹۱ تأسيسات تجديد مناقصه (. روي آن نوشته شود درب آن را بچسبانيد و يک  پاکت گذاشته و  را در»ج « و  » ب « ،» الف « پاکت هاي -۵

محل اتاق جلـسه حـوزه رياسـت دانـشگاه تـشکيل        در۱۴ /۳۰ ساعت۹۱/ ۰۲/ ۲۰مورخ شنبه سه   جلسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کنندگان روز     -۵

 .داشته باشند سه حضورجل  با ارائه  معرفي نامه در فقط در مرحله قرائت قيمت های پيشنهادی و نماينده شرکت کنندگان مي توانند شد خواهد

 .بود خواهد يک ازپيشنهادها مختار يا قبول هر رد  دانشگاه در-۶
ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخـت آن اقـدام     برنده ی مناقصه بايد و به عهده ی برنده ی مناقصه خواهد بود   فاکتور هزينه انتشارآگهي مناقصه برابر    -۷

 .شد کسرخواهدی اولين دريافتی برنده  آن از  برابر )۵/۱(نيم  اين صورت يک و غير در نمايد
  .يک هفته با انجام مراحل مقدماتی نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام خواهدشدمدت رف ظبرنده مناقصه مکلف است است حداکثر  -۸

 .شد  مورد باشد مناقصه تجديد خواهد۲کمتر ازصورتي که تعداد پيشنهادهاي رسيده   در-۹
 

 .پذيرش مي باشد و قبول مورد بررسي گرديد و به دقت مطالعه و توضيحات فوق الذکر شرايط و
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  »مناقصه شرکت در ثبت اسناد برگ تحويل و«    

 )) ۱۳۹۱ تأسيساتنگهداري  و تعمير انتخاب پيمانكار ((
 

 دانشگاه مالی   ومحترم اداري معاونت 

  ؛ احترام باسالم و

روزنامـه هـاي  سراسـری     آن دانـشگاه در  ۱۳۹۱ مـاه    ارديبهشت ۱۰  و   ۵عطف به آگهي مناقصه مورخ           

به پيوسـت يـك      دانشگاه   ۱۳۹۱  تأسيساتو نگهداري    انتخاب پيمانكار تعمير   خصوص در فجرآذربايجان و سرخاب  

تكميـل  ................... ................................................................ طغري پاكت حاوي  اسناد مربوط به مناقصه كـه درشـركت           

 .شده است، ارسال مي گردد

 .كت را مطلع دارندنتيجه اين شر خواهشمند است از
                                                                                         

 باآرزوي توفيق الهي                                                                                
 

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

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

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

 مهر           امضاء و
 

���� 

  »مناقصه شرکت در گواهی تحويل اسناد«

 )) ۱۳۹۱ تأسيساتنگهداري  و تعمير انتخاب پيمانكار ((
 

نمايندگی به ................................................................. توسط شرکت  اسناد مذکور  :بدينوسيله گواهی می شود

...... ........مهر شده در ساعت  در يک طغری پاکت سر بسته و الک و.................................................. خانم / آقای

به ...........................  تحويل دبيرخانه مرکزی دانشگاه گرديد و تحت شماره ی ۰۲/۱۳۹۱   /مورخ.... ............روز 

 .سيده استثبت ر

 علی اصغر رضائی

 مسؤول دبيرخانه مرکزی دانشگاه

 امضاء و مهر دبيرخانه 
 


