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 «شرایط شرکت در مناقصه انتخاب پیمانکار»
 

امور مربوط به تامین کارگر ماهر مورد تایید دفتر فنی در حوزه کارهای تعمیرات اساسی و محوطه  موضوع مناقصه:  -1 ماده

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز سازی

 دانشگاه هنراسالمی تبریز: (کارفرما) مناقصه گزار دستگاه -2 ماده

 □ ات دانشگاهمحل تامین اعتبار، اعتبار

 .باشدمی شمسی ماه  8 مناقصه موضوع خدمات انجام مدت :خدمات مدت انجام -3ماده

 مناقصه اسناد -4ماده

  فراخوان آگهی -الف

  مناقصه شرایط -ب

  آن هایپیوست و قرارداد -ج

 مناقصه(  ارزیابی نتایج اعالم تا اسناد فروش پس از پیشنهاددهنده با کارفرما مکاتبات)الحاقیه ها -د

 ت 123422 بشماره22/9/1394 مورخ تصویب نامه)دولتی معامالت برای تضمین آیین نامه و دولت کارکنان مداخله منع قانون -ه

 (اسنادمناقصه 0 شمارهپیوست )نیاز مورد هایسایرضمانت و مناقصه در شرکت ضمانتنامه هایفرم (وزیران محترم هیات ه 02609

 قیمت آنالیز جدول و قیمت پیشنهاد برگه -و

یک  بیش از توانندنمی باشد شده پیش بینی مناقصه اسناد در که مواردی در جز مناقصه، در شرکت کنندگان از یک هیچ -4-1

 .کنند تسلیم پیشنهاد

 .و مهر و ممهورشده باشد داده قرار "ج" و "ب"،"الف" پاکتهای در زیر ترتیب به باید مناقصه به مربوط اسناد -4-4

 :شوند قرارداده "الف" پاکت در باید که اسنادی مدارك و -4-4-1

که در صورت برنده شدن و استنکاف از انعقاد قرارداد به نفع  تضمین شرکت در مناقصهمبلغ قرارداد بابت  % 0ضمانت نامه بانکی  -1

 گردد.دانشگاه ضبط می

 :شوند قرارداده "ب "پاکت در و رسیده پیشنهاددهنده مجاز امضاء و مهر به باید که اسنادی مدارك و -4-4-2

 4Aموضوع آگهی در اندازه ریزی استانداری یا اداره کار در تصویر گواهی صالحیت معتبر از معاونت برنامه _1

 4Aتصویر گواهی پروانه کسب معتبر در اندازه  -2

 4Aتصویر آگهی تاسیس شرکت یا موسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در اندازه  -3

 4Aتصویر آخرین تغییرات و تصمیمات شرکت یا موسس چاپ شده در روزنامه رسمی در اندازه  -4

 4Aتصویر اساسنامه شرکت یا موسسه در اندازه  -0

 4Aتصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا مجاز شرکت یا موسسه در اندازه  -6

 مناقصه گران باید دارای شخصیت حقوقی )شرکت( باشند. -7

 تراز نامه مالی( –گردش حساب های بانکی  –)اظهارنامه مالیات  ارایه مدرك دال بر توان مالی -8

 بومی )تبریز( بودن پیمانکار الزامی است -9

  2و 1مهر و امضا شده فرم شماره   -12
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 در قیمت ارائه صورت در و گیرد قرار "ب" و "الف" پاکتهای در نبایستی قیمتی پیشنهاد هیچگونه - 1تبصره

 .شد خواهد تلقی مردود مربوطه پیشنهاد مذکور هایپاکت

 :باشدمی پیشنهاددهنده مالی پیشنهاد حاوی شودمشخص می "ج" حرف با که دیگری پاکت -4-4-3

 مجاز امضاء و مهر و به درج حروف و عدد به قیمت پیشنهاد برگه در بایستی مناقصه موضوع انجام برای پیشنهاد کل مبلغ -الف

 .برسد پیشنهاددهنده

 .شود مناقصه ارائه اسناد شرایط 6 شماره پیوست قیمت آنالیز جدول اساس بر بایستمی پیشنهادی قیمت آنالیز -ب

 )پذیرد انجام مجاز شرکت امضای دارندگان توسط و اصل باید امضا(نمودن امضاء و مهر ضمن است موظف دهنده پیشنهاد : 1 تبصره

 تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد. مقرر موعد در را "ج"و "ب"،"الف" پاکتها مناقصه، مدارك و اسناد کلیه

 گذاشته شود. 4Aدر یک پاکت  "ج"و  "ب"،  "الف"های: پاکت2تبصره 

 پیشنهادها ارسال -0 ماده

-متقاضیانی که مدارك ارسالی آنها ناقص یا مخدوش یا معلق و مشروط به شرایط دیگری باشد در مناقصه شرکت داده نمی -0-1

 شوند.

روز است. مهلت تکمیل و ارسال پیشنهادات از  4به مدت  30/11/89الی   30/11/89دریافت اسناد از سامانه: از تاریخ مهلت  -0-2

بدیهی است به تقاضایی که بعد از تاریخ مذکور واصل گردد ترتیب اثر داده است. روز  13 به مدت  11/11/89الی  30/11/89تاریخ 

 نخواهد شد.

اید و در صورت عدم ارائه یا ل اسناد مذکور در قسمت الف را ارائه نماست هر موقع که دانشگاه بخواهد اصمتقاضی متعهد  -0-3

 هرگونه ایراد در تمام یا هریک از آنها ضمانت نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

 گشایش پیشنهادها -6 ماده

 در واقعدانشگاه هنر اسالمی تبریز  محل،  16/11/98 تاریخ شنبه چهار روز 8  راس ساعت پیشنهادها محتوی هایپاکت -6-1

 .شد خواهد باز مناقصه کمیسیون بوسیله مناقصه شرایط دو ماده در مذکور نشانی

 .مجازاست مناقصه کمیسیون جلسه در کتبی نامه معرفی ارائه با پیشنهاددهندگان طرف از نماینده نفر 1 حضور -6-3

 :بود خواهد صورت زیر به ترتیب گشایش پاکتها

 پیشنهاد فوق الذکر نباشد1-4-4 بند در شده تعیین ترتیب به پاکت این محتوای هرگاه .شد خواهد باز "الف" پاکت ابتدا -الف

 .ماند خواهد باقی ناگشوده بصورت ( به "ج" و "ب" پاکت شامل)دیگر پاکتهای و شده تلقی مردود

 مورد این پاکت محتوای و شد خواهد باز "ب" پاکت باشد، کمیسیون اعضای تایید مورد و کامل "الف" پاکت محتوای هرگاه -ب

 خواهد باقی بصورت ناگشوده به "ج" پاکت و شده تلقی مردود پیشنهاد نباشد مناقصه اسناد مطابق چنانچه و میگیرد قرار بررسی

 .ماند

 است، منظور شده قیمت پیشنهاد برگه در که مناقصه موضوع خدمات برای حروف به کل قیمت "ج" گشایش پاکتهای از پس -ج

 نموده پیشنهاد مناقصه را موضوع خدمات برای قیمت ترینپایین که پیشنهاددهنده ای و بود خواهد برنده انتخاب برای مقایسه معیار

 و شد خواهد تعیین اول مناقصه برنده عنوان به شود داده تشخیص عادله و مناسب مالی ارزیابی از پس وی پیشنهادی قیمت و است

 .گردید خواهد تعیین مناقصات برگزاری اساس قانون بر دوم برنده
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 شرکت تضمین مبلغ از کمتر مناقصه اول برنده با وی قیمت اختالف که است ایپیشنهاددهنده مناقصه دوم برنده  -1 تبصره

 .کارباشد ارجاع درفرایند

 ارجاع کار فرایند در شرکت تضمین گزارمناقصه نشود،( دوم یا اول)مناقصه برنده بعنوان ایپیشنهاددهنده صورتیکه در  -2 تبصره

 .نمود خواهد مسترد را وی

 تایید صالحیت استعالم اخذ به نسبت مناقصه، نتیجه ابالغ و مناقصه دوم و اول برنده تعیین از قبل مناقصه گزار دستگاه -3 تبصره

 را ایشان ای،پیشنهادپیشنهادهنده صالحیت احراز عدم صورت در و اقدام قانونی ذیصالح مراجع از مناقصه پیشنهاددهندگان تمامی

 .کرد خواهد اعالم مردود

 طرزتهیه پیشنهاد -7 ماده

 مهر وبصورت تنظیم تکمیل، آن در شرط دادن قرار یا و حذف تغییر، بدون را مناقصه مدارك و اسناد تمام باید پیشنهاددهنده -7-1

 .گزار تحویل نمایدشده به دستگاه مناقصه  تعیین مهلت در شده اصل امضاء و

 خوردگی  و قلم نقص عیب، خدشه، ابهام، نوع هیچ و بوده شرط و قید بدون و کامل حیث هر از باید مناقصه پیشنهادهای -7-2

 یا مناقصه برخالف شرایط و مبهم مشروط، پیشنهاد ارائه یا مناقصه مدارك و اسناد نقص در یا خدشه وجود درصورت .باشد نداشته

 .میشود تلقی مردود پیشنهاد آن کافی، تضمین نداشتن

 نشده باشد، نوشته مناقصه به مربوط اطالعات و شرایط 4 ماده در که بخواهد را مدارکی و اسناد مناقصه گزار دستگاه چنانچه -7-3

 .نمایدمی تعیین "ج" یا "ب" ،"الف" پاکتهای در نیز را آنها دادن قرار محل پیشنهاددهندگان، به آنها اعالم ضمن

 سوی دستگاه از آنها، تسلیم و تغییر نحوه و مناقصه مدارك و اسناد نمودن اضافه و حذف یا تجدیدنظر یا توضیح هرگونه -7-4

  .بود خواهد مدارك مناقصه و اسناد جزو و اعالم گزارمناقصه

 .شود نوشته حسب ریال بر حروف و و عدد قیمت بایستی به پیشنهاد قیمت پیشنهادی دربرگه -7-0

 .گرفت خواهد قرار مالك عمل حروف به کل قیمت دهد، رخ اشتباهی اعداد جمع در چنانچه -7-6

 .گردد ارائه (مناقصه اسناد 6 پیوست شماره) پیوست قیمتهای ریز اساس جدول بر میبایست پیشنهادی قیمت -7-7

 تفاوت پیشنهاد و گرفته قرار اول برنده از پس بالفاصله وی پیشنهادی قیمت که است ایپیشنهاددهنده مناقصه، دوم برنده :تبصره

 .باشد کار ارجاع فرایند در شرکت تضمین مبلغ از کمتر اول نفر با وی قیمت

( joint Venture)ونچر جوینت و بوده شرکت یا موسسه چند یا دو شامل که پیشنهاددهندگانی توسط شده ارائه پیشنهادهای -7-8

 .گردد ارسال مستقل بصورت بایست می پیشنهادات کلیه و نبوده قبول قابل باشند، داده تشکیل کنسرسیوم یا

 امضای آن وضع پیشنهادو -8 ماده

 واصل مجاز امضاء و مهر پیشنهاددهنده بوسیله و بوده پیشنهاددهنده تلفن شماره و قانونی آدرس نام، شامل باید پیشنهاد -8-1

 .گردد

 .شد خواهد تلقی آن مفاد کلیه قبول منزله به مناقصه های الحاقیه و اسناد امضاء -8-2 

 .شودمی پذیرفته یک پیشنهاد صرفاً پیشنهاددهنده هر از -8-3 

 درصورت همچنین و باشند معتبر پیشنهادها تسلیم تاریخ از پس ماه 3 مدت برای باید پیشنهادها : پیشنهادها اعتبار -9 ماده

 .بود خواهد تمدید قابل اولیه، اعتبار مدت پایان پس از دیگر ماه 3 مدت برای اعتبار این مناقصه گزار، درخواست

 تضمین شرکت در مناقصه:  -12ماده 
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ضمانت   صورت قرارداد است که بایستی به درصد( قیمت پیشنهادی کل برای طول مدتده ) %12مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

 مناقصه در پاکت در بسته به مناقصه گزار تسلیم شود.و همراه با اسناد تهیه نامه بانکی به نفع کارفرما 

ماه دیگر قابل تمدید می  3ی باشد و براماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادات می 3اعتبار تضمین شرکت در مناقصه حداقل  -1تبصره

 .باشد

تضمین  تسلیم و قرارداد امضای تاریخ تا شود می اعطا او به قرارداد که ای پیشنهاددهنده بانکی نامه ضمانت یا و سپرده -2تبصره 

 تضمین انجام سپردن یا قرارداد امضای از پیشنهاددهنده امتناع صورت در و شد خواهد نگهداری کارفرما بوسیله تعهدات انجام

 .داشت نخواهد زمینه این در ادعایی هیچگونه حق پیشنهاددهنده و شد خواهد ضبط کارفرما بوسیله تعهدات،

از  قرارداد امضای تا نیز میگیرد قرار دوم مرتبه در وی پیشنهاد که ییاه پیشنهاددهنده بانکی نامه ضمانت یا و سپرده -3تبصره 

 و شرکت کنندگان آزاد سایر مناقصه در شرکت بانکی نامه ضمانت نتایج، اعالم پس از .شد خواهد نگهداری مناقصه اول برنده جانب

 .میگردد مسترد آنها به باشد نقدی سپرده بصورت تضمینی هرگاه یا

 و کلیه شرایط ازکامالً  و کرده بررسی را مناقصه اسناد بدقت بایستمی پیشنهاددهنده :مناقصه تصحیح اسناد یا تفسیر -11ماده 

 اختالف میکندفکر  پیشنهاددهنده هرگاه .نماید حاصل اطالع باشد مؤثر آن هزینه در یا کار در صورت هر به تواندمی که موضوعاتی

 پیشنهاد تسلیم قبل از و نموده مطلعکتباً  را کارفرما فوراً باشد داشته توضیحاتی به نیاز یا دارد وجود اسناد در قلم افتادگی از یا

 .دارد دریافتکتباً  را او توضیح

 مناقصه اسناد تجدیدنظردر -12ماده 

 اسناد مناقصه در ایاصالحیه یا ایالحاقیه طی پیشنهادها تسلیم روز آخرین تاریخ از قبل روز یک تا میتواند کارفرما -12-1

 اسناد مناقصه الینفک جزء اصالحیه یا الحاقیه این صورت این در دهد تغییر را پیشنهادها گشایش تاریخ یا نموده تجدیدنظر

 .شد خواهد محسوب

 سامانه حاکم بر ضوابط وفق پیشنهاددهنده باشد شده تسلیم مزبور هایاصالحیه یا الحاقیه ارسال از قبل پیشنهادی چنانچه -12-2

 تغییر اصالح مستلزم یا نظر تجدید این چنانچه و بنماید الزم اصالحات و تغییرات انجام منظوره ب را آن استرداد تقاضای ایران ستاد

 که نحوی به اندازد به تعویق را پیشنهادها دریافت روز آخرین کتبی، اعالم با میتواند کارفرما صورت این در باشد، پیشنهادی قیمت

 .باشند داشته تجدیدنظر و اصالحات اعمال برای کافی فرصت پیشنهاددهندگان

 قانونی وقراردادی شرایط پرداخت وکسورات -13 ماده

 .بود خواهد مناقصه اسناد ضمیمه قرارداد در مندرج بشرح پرداخت شرایط -13-1

 که پیوست اینمونه طبق را قرارداد ، کارفرما اعالم از پس روز (7) هفت مدت ظرف باید مناقصه برنده : قرارداد امضای -14ماده

 نامه انجام ضمانت تسلیم و قرارداد امضای تاریخ تا بابت این از مناقصه در شرکت نامه ضمانت .نماید امضاء است مناقصه اسناد

 تاخیر یا ایچنین پیشنهاددهنده امتناع .شد خواهد تمدید مناقصه برنده هزینه به نیاز، درصورت و نگهداری کارفرما توسط تعهدات،

 در شرکت تضمین به مربوط که وجوه دهدمی حق کارفرما به تعهدات انجام نامه ضمانت تسلیم عدم یا قرارداد امضای در او غیرموجه

 دارد، قرار دوم مرتبه در او پیشنهاد ای کهپیشنهاددهنده به مراتب شرایطی چنین در و نماید ضبط خود نفع به کاررا ارجاع فرایند

 باال شرحبًه  عیناً او مناقصه در شرکت نامه نماید ضمانت عمل خود تعهدات به نتواند نیز پیشنهاددهنده این چنانچه .میگردد ابالغ

 .شد خواهد ضبط کارفرما توسط

 هاقیمت -10 ماده
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 دراجرای است ممکن که است هزینه هایی کلیه شامل و پوشش میدهد را کارها کل قیمت، پیشنهاد برگ در مندرج قیمت -10-1

 .شود واقع مناقصه اسناد در مندرج تعهدات و مسئولیتها خطرات، کلیه گرفتن نظر در با کار برای و کار

 کل قیمت،)قیمت پیشنهاد برگه در پیشنهادی کل قیمت و قیمتها لیست در موجود قیمتهای مجموع تناقض بین درصورت -10-2

 .میگردد تصحیح براساس آن قیمتها بقیه و بوده مالك عمل قیمت پیشنهاد برگه در حروف به) پیشنهادی

 قیمت عدم درج صورت در و درج میگردد، ارائه "ج" پاکت در که پیوست قیمت پیشنهاد برگه در بایستمی قیمت پیشنهاد -16-3

 .میباشد مردود پیشنهاد آن قیمت، پیشنهاد برگه در پیشنهادی

 قیمت صورتیکه آنالیز در و شود ارائه اسناد 6 شماره پیوست قیمت آنالیز جدول اساس بر بایست می پیشنهادی قیمت آنالیز -16-4

 .میباشد مردود و ناقص بوده پیشنهاد نشود ارائه مذکور اساس پیوست بر

 درمبلغ درصد این لحاظ به نیازی فلذا است مناقصه گزار دستگاه عهده بر افزوده ارزش بر مالیات قانونی درصد پرداخت -16-0

 .باشدنمی پیشنهادی

 نیز او و کارکنان و پیمانکار به مربوط دولت حقوق سایر و اجتماعی تأمین هایبیمه حق عوارض، مالیات، هرگونه پرداخت -16-6

 قرارداد امضای این تاریخ در و گرددمی تأمین کشور از خارج از که پیمانکار نیاز مورد وسایل و لوازم سایر و لوازم و گمرکی حقوق

 و مالیاتها از این مبالغی . است پیمانکار بعهده نماید،می تغییر آینده در آن میزان یا و شد خواهد برقرار آینده در یا است، برقرار

 و میشود کسر پرداختهای پیمانکار از شود، وصول کارفرما طریق از مقررات و قوانین طبق باید که دولت حقوق سایر و بیمه و عوارض

 .گرددمی حواله مربوط مراجع به پیمانکار حساب به یا نگهداری کارفرما نزد مورد حسب بر

 سایراطالعات -17 ماده

 ازتسلیم پس نمیتواند پیشنهاددهنده .آورد بدست را موردنیاز الزم اطالعات کلیه پیشنهاد تهیه از قبل باید پیشنهاددهنده -17-1

 .نماید خود اشتباه یا جهل به استناد عنوانی هیچ تحت پیشنهاد

 آن پیشنهاد بمنزله امضای و مناقصه در شرکت حال هر در و نماید مطالعه بدقت را مناقصه اسناد کلیه باید پیشنهاددهنده -17-2

 جزء هیچ به ونسبت است آورده بدست را آنها به مربوط اطالعی هرگونه و خوانده بدقت را مناقصه اسناد تمامی که شد خواهد تلقی

 .نماید استناد خود جهل به نمیتواند بعداً و ندارد وجود او برای جهلی یا ابهام هیچگونه آنها از

 را اشکاالتاین  است موظف پیشنهادهنده باشد داشته وجود غیره و محاسبات نظر از اشکاالتی مناقصه اسناد در درصورتیکه -17-3

 .خواهدشد تلقی مناقصه اسناد بودن بالاشکال بمنزله اظهارنظر عدم .نماید ارائه را خود اصالحی پیشنهاد و منعکس

 از سازد. پیشنهاددهنده بایدنمی مبری مطالعه و دقت مسئولیت از را پیشنهاددهنده مناقصه اسناد در شده ارائه اطالعات -17-4

 .کند حاصل اطمینان مناقصه موضوع کارهای انجام جهت پیشنهاد بودن کامل

 .گردد تماس حاصل30009076 تلفن شماره با تکمیلی اطالعات به نیاز صورت در -17-0

 .دهد عمل قرار مورد و نظر مد را مناقصه موضوع با مرتبط استانداردهای کلیه است الزم پیشنهاددهنده شرکت د:استاندار – 18 ماده

 کارها مقادیر درتغییرات   -19 ماده

 دهد کاهش افزایش ویا قرارداد اولیه مبلغ (% 20 ) درصد پنج و بیست تا را قرارداد موضوع پیمانکار به کتبی ابالغ با تواندمی کارفرما

 شرایط سایر در ولی خواهدیافت کاهش یا افزایش مورد برحسب تعهدات اجرای حسن تضمین و قرارداد کل قیمت صورت این در که

 .شد نخواهد داده پیمانکار نفع به تغییری هیچگونه قرارداد واحد قیمتهای و

 او باز به است شده متحمل پیشنهاد تهیه برای پیشنهاددهنده که را ایهزینه هیچگونه کارفرما  :هزینه های پیشنهاد  -22 ماده

 .کرد نخواهد پرداخت
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 انتقال قرارداد حق امضاء بر دائر گزارمناقصه دستگاه دستور وصول و مناقصه در شدن برنده پس از مناقصه برنده: واگذاری -21 ماده

 و ندارد دیگر یا حقیقی اشخاص حقوقی یا شخص و به کارفرما کتبی و قبلی موافقت بدون را معامله از ناشی تعهدات تمام یا و بخشی

 و گردید خواهد مناقصه گزارضبط دستگاه نفع به کاروی ارجاع فرایند در شرکت تضمین ماده، این مفاد رعایت عدم صورت در

 موضوع کارهای از یاقسمتی تمام پیمانکار که شود حاصل وقوف قرارداد خاتمه از قبل و قرارداد امضاء پس از صورتیکه در همچنین

 الزم تحقیقات با چنانچه و کرده است واگذار دیگری حقوقی یا شخص حقیقی به مناقصه گزار دستگاه از مجوز بدون را خود قرارداد

 اقدام جهت ذیصالح مراجع به چنین پیمانکارای نام و شده ید خلع مناقصه برنده از مناقصه گزار دستگاه دستور به شود محرز موضوع

 .گردید خواهد ارسال مقتضی

 اصالحات وتغییرات -22 ماده

 می اسناد اعالم خریداران به گزارمناقصه طرف ازکتباً  مناقصه اسناد از مطالبی حذف یا اضافی نظر تجدید یا توضیح نوع هر -22-1

 بایستی داشته باشند سوالی مناقصه اسناد و مشخصات از قسمتی مفهوم به نسبت که مناقصه اسناد انیکارفرما از یک هر. گردد

 .بنمایند کتبی توضیح دریافت تقاضای و دهند اطالع گزارمناقصه به پیشنهادات درج مهلت آخرین تاریخ از قبل روز 4 تا حداکثر

 الحاقیه با عنوان پیشنهادها تسلیم روز آخرین تاریخ از قبل روز 3 تا بخواهد که موقع هر در میتواند نیز گزارمناقصه دستگاه -22-2

 محسوب مناقصه اسنادالینفک  جزء اصالحیه یا الحاقیه صورت این این در و نماید نظر تجدید مناقصه اسناد شرایط در اصالحیه یا

 .شد خواهد

 سازش به زیان دولت  -23 ماده

 دستگاه مناقصه گزار به مراتب و است نموده سازش اسالمی جمهوری دولت زیان به ای پیشنهاددهنده که شود حاصل وقوف هرگاه

 به این پیشنهاددهنده نام و شده ابطال مناقصه باشد، گرفته صورت امر این مناقصه گزار تشخیص دستگاه به چنانچه و شود گزارش

 .شد خواهد ارسال مقتضی اقدامات جهت ذیصالح مراجع

 بخشنامه ها ومصوبات -24 ماده

 1337دیماه 22 مصوب دولتی معامالت در مداخله منع قانون -24-1

 (محترم وزیران ه هیات 02609 ت/ 422بشماره  22/29/94مورخ تصویب نامه)دولتی معامالت برای تضمین نامه آیین -24-2

 

 
 


