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دعوتنامه برگزاری مناقصه امور خدماتی و نظافتی و پشتيبانی و فضای پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد و حوزه های )             

 تحت پوشش آن

آئین  22قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده  88استناد ماده  بمنظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به
هیات وزیران ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد  15/12/1384هـ مورخ  34613ت /84515نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و مصوبه شماره 

فنی  و خدمات خوابگاههای  ، فضای سبز ، گلخانه و امور ناظمه جمع آوری زباله  خدماتی نظافتی ،  پشتیبانی ونسبت به واگذاری حجمی و تامین نیروی انسانی  امور 
از  ، تاسیسات حوزه  پردیس و تاسیسات خوابگاهها برابر حجم و شرایط مندرج در این اسناد ، بسته خدمات ، چک لیست ارزشیابی و نظام پرداخت، 2و فجر  1فجر 

کلیه مراحل  عمومی به شرکتهای واجد شرائط و دارای مجوز از وزارت تعاون کار و رفاه امور اجتماعی بمدت یکسال طبق شرائط ذیل اقدام نمایند.طریق مناقصه 
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مناقصه برگزاری 

 ( انجام خواهد شد.www.setadiran.irآدرس)

 :  مناقصهبندی برگزاری جدول زمان

 زمان بازگشایی پاكات  پایان مهلت ارائه پيشنهادات پایان مهلت توزیع اسناد  شروع توزیع اسناد

17/3/1401 19/3/1401 29/3/1401 
 

30/3/1401 

نسبت به پذیرش نتیجه  ساعت 24ظرف مدت موظف است مناقصه نتیجه کمیسیون بالفاصله پس از بازگشایی در سامانه قابل مشاهده میباشد که برنده 
مبلغ قرارداد  کل %10نامه مالی معامالتی دانشگاه نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله به میزان آئین 73اقدام نماید و براساس بند الف ماده  مناقصه

باشد، اقدام و قرارداد مورد اشاره را امضاء نمایند، در غیر این صورت سپرده شرکت در ماه بیش از مدت قرارداد می 3نامه بانکی که با اعتبار در قالب ضمانت
 تجدید خواهدشد. مناقصهنیز ضبط و  گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین ویبه نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میمناقصه 

کنندگان پس از برگزاری جلسه ماند و سپرده سایر شرکتتا انعقاد قرارداد نزد کارفرما باقی می مناقصهسپرده برنده اول و دوم  تبصره:

 کمیسیون مسترد خواهد شد.

  پاكت الف:

مهلت حداقل ســه ماهه با مبلغ درج شــده در جدول به عنوان نامه بانکی معتبر با متقاضــی مکلف اســت فیش واریز وجه نقد یا ضــمانت
سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره ذیل را همراه اسناد درخواست شده ارائه نماید. )ارائه سپرده به صور دیگر از قبیل چک پول، 

 باشد(.وجه نقد و غیره مورد قبول نمی

 411379774753تصادی دانشگاه: کد اق  -  IR 340100004001081707378734شماره شبا: 
 9691699967کد پستی:  -  14006650235شناسه ملی: 

 مبلغ سپرده )ریال( موضوع

 000/000/500/1 واگذاری امور خدماتی نظافتی پشتيبانی حوزه پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

در پاکت 28/3/1401و تا مورخ نامه بانکی( که عالوه بر بارگذاری در سامانه به صورت حضوری )اصل فیش واریزی و یا ضمانتمناقصهسپرده شرکت در 
 امور قراردادها تحویل نمایند.  -ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد  –میدان غدیر -در بسته به آدرس: گناباد

 پاكت )ب(
م شده ارائه نماید و چنانچه هریک از مدارک، فاقد الرک ذیل را جهت شرکت در مناقصه به مناقصه گزار در زمان اعمناقصه گر باید مستندات و مدا -

به نفع موسسه ضبط می گردد و مناقصه گر حق هیچ گونه  )مناقصه گر( اصالت، عدم تایید از سوی صادر کننده، مجعول و... باشند کلیه تضامین برنده
  .اعتراضی ندارد

 اساسنامه، آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی و آگهی تغییرات شرکت برابر با اصل تصویر-1
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 تصویر کارت ملی صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت .2 
 سال گذشته  5در موضوع مناقصه تصویر برابر با اصل قراردادهای منعقده امور مربوط به -3
  مرتبط و مشروحه در موضوع مناقصهر مربوط به قراردادهای تصویر حسن انجام کار از قراردادهای امو-4
حیت سال برگزاری مناقصه از یکی از ادارات کل تعاون، کار و رفاه الص گواهی تایید حیت ایمنی والتصویر برابر اصل گواهی نامه تائید ص-5

 اجتماعی استانهای کشور در رشته خدمات عمومی 
 مستندات مربوط به توان مالی . 6
 مستندات مربوط به سرمایه شرکت مندرج در اساسنامه-7
 ، نظافتی پشتیبانیتصویر گواهی برابر اصل عضویت در نظام صنفی شرکتهای خدماتی -8
 ت دولتی الفرم منع مداخله کارکنان در معام-9

 گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده-10
 تکمل فرم های مربوط به  اطالعات و سوابق کاری-11

 مدارک پاكت ) ج ( 

ستثناء ایام تعطیل می باشد و صرفاً بنابر تشخیص مناقصه  20برگه پیشنهاد قیمت )مدت اعتبار پیشنهاد قیمت  - روز از تاریخ اعالم به برنده )مناقصه گر ( به ا

 روز دیگر قابل تمدید می باشد. 20گذار برای مدت 
 آنالیز -

 گردید.  نخواهد ج بازگشایی پاکت و حذف کنندگان شرکت لیست از مذکور شرکت باشد ناقص و ب الف پاکت در کنندگان شرکت مدارک چنانچه 

 در یک فایل در سامانه بارگذاری گردد.و مدارک پاكت ب تذكر مهم: كليه اسناد 

 بارگذاری گردد. )www.setadiran.ir (تذكر: كليه اسناد بایستی در سامانه تداركات الکترونيک دولت به آدرس

شنهاد  سناد پاكت های پي شایی پاكت های « ج»و « ب»صرفاً ا سه بازگ ست. در جل ضای الکترونيکی مورد پذیرش ا دارای ام

 ت.اسناد فيزیکی و اسناد فاقد امضای الکترونيکی به هيچ وجه مورد پذیرش نيس«  ج»و « ب»

  

 :سایر شرایط 

ـلیم  - هاد قیمت تسـ ـن با پیشـ هاد دهنده برســـد و همراه  ـن ـای مجاز تعهد آور پیشـ باید به مهر و امضــ نامه  تمام اســناد مناقصـــه ، از جمله این دعوت
                                                شود.                                                                              

نده مناقصه ، آیین نامه دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است . برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آیین نامه تعیین بر -
 ی ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده ، تعیین می شوند. مالی معامالتی دانشگاهها و دیگر مقررات و حسب نیاز تجزیه بها

آیین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی  56هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند ، طبق ماده  -
 و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد. 

و رفاه امور اجتماعی پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه ، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلتهای مقرر ، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل تعاون کار رفتار  -
 استان خراسان رضوی اعالم می شود تا با پیمانکاران متخلف ، براساس ضوابط مربوط رفتار شود.

از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، قلم خوردگی و نقص نداشته باشد و در صورت وجود خدشه یا پیشنهادهای مناقصه باید  -
هنده یناً به پیشنهاد دنقص در اسناد و مدارک مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط یا مبهم و بر خالف مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی ، آن پیشنهاد مردود است و ع

 مسترد می شود. 
سته شده دقت هر گونه نقص در مدارک ارسالی موجب حذف پیشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد، لذا در تهیه، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه و مدارک خوا-

 کافی صورت گیرد. 
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بایست از محل بازدید و اطالعات الزم را از مسوولین ذیربط کسب می رمناقصه گذاو شرایط  هاپیوست اسناد مناقصه،تقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در م -
 هر گونه عذر عدم اطالع از نحوه، میزان و شرایط کار مسموع نخواهد بود.نماید، بدیهی است در صورت برنده شدن در مناقصه 

کننده مختار بوده و در صورتی ن در بازگشایی پاکت ج شرکتکننده باشد کمیسیوکنندگان حائز شرایط)حداقل ممکن( یک شرکتدر صورتی که تعداد شرکت-
 تواند نسبت به انتخاب ایشان به عنوان برنده مناقصه اقدام نماید. که قیمت پیشنهادی مناسب باشد کمیسیون می

ساعت  - صه  میتوانند همه روزه به جز ایام تعطیل از  سب اطال 13الی  8شرکت کنندگان در مناق صورت نیاز و ک شتر با هماهنگی قبلی به معاونت در  عات بی
 .فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و مدیر عمومی پردیس مراجعه نمایند 

 اسناد غیرقابل واگذاری به غیر می باشد.-
 م ، مهر و امضاء نموده و بارگذاری نماید.پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل ، تنظی-
م و جزء اسناد و مدارک هرگونه توضیح و یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دستگاه واگذار کننده اعال -

 پیمان منظور خواهد شد. 
اسناد و مشخصات را قبل از اتمام مهلت تسلیم پیشنهادات برای خود محفوظ میدارد و در صورت بروز چنین موردی دانشگاه حق تغییر و اصالح یا تجدید نظر در  -

ستاد به آدرس  سامانه  شنهاد دهنده ای قبل ا www.setadiran.irمراتب از طریق  صورتی که پی شد لذا در  ضیان ابالغ خواهد  ز ابالغ مزبور مدارک به متقا
 خویش را ارسال نموده باشد پیشنهاد دهنده حق استرداد آن را خواهد داشت.

شگاه میتواند آخرین- صورت دان شد در این  ستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها با صات م شخ سناد و م صالح در ا ست تجدید نظر یا ا سال  از آنجا که ممکن ا مهلت ار
 سامانه ستاد به تعویق اندازد به نحوی که پیشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.پیشنهادات را با اعالم از طریق 

 اسناد مناقصه بایستی به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت برسد و به مهر شرکت ممهور گردد.-
 صه( می باشد.هزینه چاپ آگهی روزنامه بر عهده مناقصه گر) برنده مناق-
غ برنده شدن مبلغ اعالم شده از می باشد و برنده متعهد است ظرف مدت یک هفته پس از دریافت ابال مناقصهپرداخت هزینه چاپ آگهی برعهده برنده -

ضبط خواهد شد و شرکت  مناقصهگذار را به شماره حسابی که ابالغ خواهد شد واریز نماید. در صورت عدم واریز در مهلت مقرر سپرده شرکت در  مناقصه
پرداخت می نماید  حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد. )الزم به ذکر است هزینه چاپ آگهی مربوط به دانشگاه بوده و هزینه ای که برنده مناقصه از طریق سامانه

 و هیچ ارتباطی با دانشگاه ندارد.مربوط به درآمدهای دولت می باشد 
گونه منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشد از جمله مشمول قانون منع مداخله کارکنان متقاضی شرکت در مزایده باید اهلیت معامله داشته باشد و هیچ-

 دولت نباشد. 

 .باشداسناد غیرقابل واگذاری به غیر می-
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