
  1فرم شماره 

  

  فرم شرايط عمومي

بر اساس نقشه ها و شرايط اختصاصي  رااتصال فاض�ب پرديس دانشگاه به اگوی فاض�ب شھری   دانشگاه علوم پزشكي بابل در نظر دارد:

با شرايط ذيل از طريق  ني پيوست و متره برآورد  و مطابق استانداردهاي رايج و با برخورداري از باالترين كيفيت و منطبق بر موازين اصولي و ف

  ذيصالح واگذار نمايد . يمناقصه عمومي به يكي از شركتها

  اتصال فاض�ب پرديس دانشگاه به اگوی فاض�ب شھری  موضوع مناقصه : - 1

بر اساس شرايط عمومي و را اتصال فاض�ب پرديس دانشگاه به اگوی فاض�ب شھری  شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار :  - 2

    اختصاصي و نقشه هاي پيوستي

  ريا ل )  291/102/785/15( حدود اعتبارات تقريباً  مبلغ بر آ ورد اوليه : -3 

  ) ماه 9(  نهمدت اجراي كار :  – 4

  كار فرما : دانشگاه  علوم پزشكي بابل  -5

  دستگاه نظارت : دانشگاه علوم پزشكي بابل (دفتر فني )  -  6

  دانشگاه علوم پزشكي بابلدستگاه مناقصه گذار :  – 7

  تضمين شركت در مناقصه : - 8

تومان ) ضمانت نامه بانكي بنام دانشگاه  هفتاد و هشت ميليون و نهصد و بيست پنج هزار و پانصدريال معادل (   000/255/789ارائه مبلغ  - الف 

  علوم پزشكي بابل با حداقل سه ما ه اعتبار

  بانك ملت شعبه سبز ميدان بابل 1475777737ذكربه شماره حساب  سپرده جاري يا ارائه فيش واريزي مبلغ فوق ال –ب 

  مدارك مورد درخواست ارسال گردد .تذكر :الزم به توضيح  است رسيد مذكور يا ضمانت نامه بانكي بايد در پاكت (الف) همراه ساير 

  به فروش مي رسد . 05/3971 /15 لغايت 05/1397/ 04در ساعتهاي اداري از تاريخ  مناقصهاسناد  – 9

  : دفتر فني دانشگاه علوم پزشكي بابل مناقصهنشاني محل دريافت اسناد  – 10

بانك ملي  شعبه  2178455012008ريال معادل ( پنجاه هزار تومان ) است كه بايد به شماره حساب جاري  000/500قيمت اسناد مناقصه مبلغ  - 11

  ل واريز گرددبابمركزي بابل بنام دانشگاه علوم پزشكي 

به دستگاه  مناقصه  16/05/1397چنانچه پس از اخذ اسناد مناقصه مايل به شركت در آن نيستيد مراتب را تا آخر وقت اداري مورخ  - 12

  گزاربصورت مكتوب اطالع دهيد .                                                                                      

مي باشد .در ارسال و يا تحويل اسناد بايد بنحوي عمل شود تا در  16/05/1397مورخ  ن مهلت تسليم پيشنهاد ها : پايان وقت اداري آخري - 13

  موعد مقرر تحويل دانشگاه گردد.و به بسته هاي ارسالي پايان مهلت تعيين شده  ترتيب اثر داده نمي شود.

  ه حراست دانشگاه علوم پزشكي بابلنشاني محل تسليم پيشنهاد ها : دبير خان - 14

  به نماينده شما با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاء تحويل خواهد شد . مناقصهاسناد و مدارك  – 15

  شود . تمام اسناد مناقصه از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد قيمت تسليم - 16

  در كميسيون مناقصه بررسي مي گردد. 17/05/1397صبح مورخ  11شنبه ساعت چهار پيشنهاد هاي واصله  در روز  - 17

  مي باشد. 17/06/1397مدت اعتبار پشنهاد ها: تا تاريخ  - 18

  دستگاه مناقصه گذار در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار است . - 19

قصه بر اساس  آئين نامه تعيين برنده مناقصه و آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه و ديگر مقررات و نتايج بررسي  برندگان اول و دوم منا -20

  تجزيه بهاي ارائه شده توسط پيشنهاد دهنده تعيين مي شود .

  ي باشد .ساير شرايط تابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسالمي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور م - 21

  با برنده مناقصه منعقد مي گردد .ابنيه و تاسيسات  فهرست بهاو به صورت   (نقشه ها و مقادير) قرارداد بر اساس شرايط عمومي و خصوصي -22

ائيد سازمان مديريت و تعداد كار آزاد و رتبه مورد تكه داراي رتبه آب و فاضالب و رشته هاي مرتبط ، و  مناقصه گراني حق شركت در مناقصه را دارند - 23

  برنامه ريزي را داشته و حداقل يك كار مشابه به لحاظ متراژ و مبلغ را به انجام رسانده و در رزومه كاري داشته باشند

  مي باشد. اعتباري پروژه مذكور از رديف غيرعمرانيمحل   -24

  مي باشد. شركت 3تعداد حد نصاب مناقصه گران شركت كننده در موضوع مناقصه حداقل  -25

  .دانشگاه در اجراي پروژه  هيچ گونه پيش پرداختي نخواهد داشت،و پرداختي هاي پروژه بر اساس صورت وضعيت و تائيد ،قابل پرداخت مي باشد.- 26

 حـداقل دو سـاله  با سررسـيد   مناقصه گزار مجاز است در صورت صالحديد با توجه به شرايط نقدينگي جهت پرداخت مطالبات از اوراق خزانه اسالمي-27

  استفاده نمايد.

  


