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 F –DF-14-00                                بسمه تعالی

 عمومیعوتنامه شرکت در مناقصه د

 نام پیمانکار :

 نشانی:

 بدینوسیله از شما دعوت می شود در مناقصه ای با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائید .

   دانشکده دندانپزشکی خرم آباد 4اجراي فاز  موضوع مناقصه:-1

      :شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار-2

مطابق با نقشه و مشخصات فنی تا میزان اعتبار  ت ابنیه ، برق و مکانیکی کلیه قسمتها شامل عملیااجرای 

  یافته و نظر کارشناس فنی  تخصیص

سایت سابق –انتهای خیابان رازی  –باد شهر خرم آ  : محل اجرای کار و کروکی موقعیت پروژه در محل-3

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 آن افزایش یا کاهش دهد %22مبلغ پیمان را تا  مختار استریال و کارفرما    9115005510 مبلغ برآورد کار -4

 خواهد بود.ماه   6 ت( به مدمکانصورت مجلس تحویل  مدت اجرای کار : مدت اجرای پروژه از تاریخ شروع بکار )تاریخ-2

 کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی لرستان-6

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان به آدرس ذیل : کیمدیریت منابع فیزیدستگاه نظارت : -7

 خیابان معلم دانشگاه علوم پزشکی لرستان . –خرم آباد -

 دستگاه مناقصه گذار : دانشگاه علوم پزشکی لرستان .-8

یکی  باید بهریال است که 060000000 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه تضمین شرکت در مناقصه :  -9

( در پاکت )الف( قرار داده شود و به همراه سایر اسناد مناقصه تحویل مناقصه  از دو حالت ذیل )الف یا ب

 گذار گردد . بدیهی است ارائه هر نوع تضمین دیگری به غیر از دو بند ذیل قابل قبول نمی باشد . 

 ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه  -الف

 به نفع دانشگاه علوم پزشکی لرستان     )سیبا( ملیبانک  0110901216007  حساب شماره به  9واریز مبلغ بند  -ب
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باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه های بانکی  افتتاح پیشنهادها مدت اعتبار تضمینهای فوق باید حداقل سه ماه از تاریخ -10
 تنظیم شود .کارفرما باید طبق فرمهای مورد قبول 

 به فروش میرسد .  00/09/56 تا تاریخ    16/09/56 ر ساعتهای اداری از تاریخ اسناد مناقصه د-11

 نشانی محل فروش اسناد مناقصه : -12

 . 33303887دانشگاه علوم پزشکی لرستان تلفن   مدیریت منابع فیزیکیخیابان معلم   -خرم آباد 

( بانک ملی واریز و فیش آن 2178324900000ریال است که باید بحساب سیبا)  400000قیمت اسناد مناقصه -13

 دانشگاه )امور قراردادها(  گردد. مدیریت منابع فیزیکیتحویل 

 شنبه دو چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه ، مایل به شرکت در مناقصه نیستید ، مراتب را تا آخر وقت اداری روز-14

 اطلاع دهید .  فیزیکی دانشگاه )امور قراردادها(  مدیریت منابع کتباً به دستگاه مناقصه گزار    00/09/56 مورخ 

 می باشد .  01/06/56مورخ  شنبهچهارروز  صبح 9ساعت تا  حراستآخرین مهلت تسلیم پیشنهاد  به -12

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان واقع در خیابان معلم  . حراستنشانی محل تسلیم پیشنهادها : -16

 ماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد .اسناد و مدارک مناقصه فقط به ن-17

در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید از -18

 به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهید .ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید مراتب را کتباً 

در صورتیکه مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمائید و دستگاه مناقصه گزار و کارفرما از موضوع -

خلع ید اطلاع حاصل نمایند ، مجازند که تا قبل از تعیین برنده مناقصه ، پیشنهاد را حذف و پس از انعقاد قرارداد نیز نسبت به 

 از مناقصه گر متخلف اقدام نمایند و یا اقدام قانونی دیگر معمول دارند .

تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور و مناقصه گر برسد و همراه با پیشنهاد -19

 قیمت تسلیم شود .

از طرف هر یک از مناقصه گران در جلسه افتتاح پیشنهادها  د رسمی که کتباً معرفی شده باش حضور یک نفر نماینده -20

 . است  آزاد

 دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .-21
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قصه توسط پیمانکار پیشنهادهای ارائه شده در صورتی مورد بررسی قرار می گیرند که اوراق  و کلیه ضمائم اسناد منا-22

 تکمیل و با مدارک لازم اعاده شده باشند .

پیمانکار متعهد است قبل از تسلیم پیشنهادات از محل اجرای پروژه مورد نظر بازدید نموده و با توجه به -23

در نظر گرفتن موقعیت مکانی ، وضعیت زمین بعد مسافتی و سایر ابعاد دیگر قیمت پیشنهادی خود را اعلام 

 ه است .داشت

پیمانکار موظف است پس از تحویل گرفتن محل پروژه با توجه بمدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح -24

 جانمایی تجهیز کارگاه را بشرح ذیل تهیه کرده و پس از تایید کارفرما نسبت به اجرای آن اقدام نماید .

 و دستگاه نظارت تجهیز دفاتر کار مناسب جهت پرسنل کارگاهی -

      ین انجام قرارداد )انجام تعهدات( معادل پنج درصد مبلغ پیمان و بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر تضم-22

از تاریخ ابلاغ  روز 10و برنده مناقصه متعهد است ضمانتنامه انجام تعهدات را ظرف مدت حداکثر می باشد 

ه کارفرما اختیار دارد ضمن ضبط کتبی کارفرما ارائه نماید . در صورت تاخیر در ارائه ضمانتنامه یاد شد

 .ضمانتنامه شرکت در مناقصه نسبت به انعقاد پیمان با شرکت کننده بعدی واجد شرایط اقدام نماید

و درصد مبلغ پیمان می باشد که طبق شرایط مندرج در اسناد قرارداد  20میزان پیش پرداخت معادل  -26

 امه بانکی معتبر قابل پرداخت است .در مقابل ضمانتن تضمین معاملات دولتیآئین نامه 

 

 

                        

 نام و نام خانوادگی و امضاي                  نام و امضاي دستگاه مناقصه گزار                                  

 ه گرتعهد آور و مهر مناقص                  مدیر توسعه و تأمین منابع فیزیکی  –امین مصطفایی  

                                                                 و امور عمرانی و تجهیزاتی                      
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( قبول شرایط مناقصه1ماده .  

یگری باشد الف : هر پیشنهادی که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن نبود و شرایط خاص د

ن لم یکن تلقی خواهد شد .کا  

ر جراید تعیین ب : پیشنهاد مناقصه باید حداکثر تا تاریخی که در دعوت نامه ارسالی یا آگهی منتشره د

( تحویل گردد ، بدیهی  3دعوتنامه صفحه  61گردیده در مقابل اخذ رسید کتبی به محل مقرر)در بند 

دعوتنامه دریافت گردد ترتیب اثر داده  61در بند  است به هیچ یک از پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر

 نخواهد شد .

ونه ج : پس از انقضای موعد تسلیم پیشنهادات که در دعوت نامه ارسالی تعیین گردیده هیچگ

.نخواهد شد رفتهپیشنهادی مبنی بر تغییر اصلاح پیشنهادات ارائه شده به هر عنوان که باشد پذی  

 ماده 2( مدت اعتبار پیشنهادها  : از تاریخ گشایش پاکات مناقصه بمدت  02 روز می باشد .

باید به ترتیب زیــر در پاکتهای جداگانه و لاک و (اسناد و مدارک پیشنهاد مناقصه : 3ماده 

مهـر شده و با حروف ) الف ( و ) ب ( و ) ج ( بشرح ذیل علامت گذاری شود و پس از قراردادن آنها در 

نام و نشانی و تلفن مناقصه گر و عنوان پروژه در روی پاکت تحویل اداره یک پاکت بزرگتر با ذکر 

  حراست دانشگاه داده شود و رسید اخذ نمایند. 

 پاکت  ) الف ( شامل :  ضمانت نامه شرکت در مناقصه  .  – 6 – 3

پاکت ) ب ( شامل  نقشه ومشخصات فنی  ، رونوشت مصدق اساسنامه شرکت ) برابر با   - 0 – 3

تصویر  -خود اظهاریفرم   -روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیأت مدیره شرکت –ل ( اص

 ء معاونت عمرانی استانداری محل.گواهینامه شرکت دارای اعتبار و امضا

ارائه اسناد مناقصه ، نقشه و مشخصات فنی ممهور شده به مهر شرکت و امضاء مدیر عامل )  – 3 -3

 ( الزامی می باشد. امضای مجاز ( در پاکت ) ب

توضیح اینکه هیچ گونه اطلاعاتی که به قیمت مربوط باشد و از آن تمام یا بخشی از مبلغ  – 4 – 3

 پیشنهادی قابل استخراج باشد نباید در پاکت ) ب ( قرار گیرد. 

 فقط برگ پیشنهاد قیمت .) ج ( پاکت   - 1 – 3
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  ( افتتاح  پیشنهادات مناقصه:4ماده 

تشکیل جلسه داده  26/21/1631مورخ  چهارشبهروزصبح  62کمیسیون مناقصه در ساعت   4 – 6

و پیشنهاداتی را که تا موعد مقرر وصول گردیده باشد را باز و مورد رسیدگی قرار خواهد داد . بدیهی 

داره تسلیم ا  26/21/6311روز  چهارشنبه  صبح1ساعت است کلیه پیشنهادات می بایست حداکثر تا 

حراست دانشگاه علوم پزشکی لرستان گردد به پیشنهادات واصله بعد از این ساعت ترتیب اثر داده 

 نخواهد شد. 

برای  گشودن پاکتها ابتدا پاکت ) ب ( حاوی اسناد و مدارک مناقصه باز می شود در صورت   4 – 0

در مناقصه گشوده می  کامل بودن و بدون نقص محتویات آن پاکت ) الف ( شامل ضمانتنامه شرکت

شود چنانچه ضمانتنامه کامل و بدون نقص باشد نسبت به گشایش پاکت ) ج ( ) پیشنهاد قیمت ( اقدام 

 خواهد شد .

هر گاه در مناقصه وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان دانشگاه علوم پزشکی   4 – 3

گان متخلف تا مدتی که توسط مناقصه گذار لرستان تبانی کرده اند مناقصه باطل اعلام و شرکت کنند

تعیین خواهد شد حق شرکت در مناقصات بعدی را نخواهند داشت و اسامی متخلفین طی صورتجلسه 

 ای به معاونت عمرانی استانداری معرفی خواهند شد.

تبا به کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته از روز قرائت پیشنهادات واصله مورد قبول نظر خود را ک  4 -4

نفر اول مناقصه اعلام نموده و در این هنگام سپرده شرکت در مناقصه سایر شرکت کنندگان به استثنای 

 نفرات اول و دوم آزاد خواهد شد .

برنده مناقصه یک هفته پس از ابلاغ کتبی و قبل از اتمام مدت اعتبار پیشنهادها  مکلف است   4 – 5

در صورت عدم انعقاد قرارداد ضمانت نامه شرکت در مناقصه او به نسبت به امضاء قرارداد اقدام نماید 

نفع دانشگاه علوم پزشکی ضبط می گردد و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد. ) مشروط به اینکه 

 تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد (. 

بندی مطابق با مدت پیمان در زمان انعقاد قرارداد می برنده مناقصه موظف به ارائه برنامه زمان  4 – 6

 باشد.
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روز قبل از تاریخ افتتاح   0چنانچه در اسناد مناقصه اشتباه و یا اشکالی مشاهده شد پیمانکار  ( 5ماده  

و پاکات فرصت دارد درخواست کتبی خود را با ذکر اشتباه اعلام تا مناقصه گزار نسبت به رفع اشکال 

 ابهام اقدام نماید.

هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر  ( 6ماده  

 از سوی دستگاه مناقصه گذار اعلام و جزء اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.   "و تسلیم آنها کتبا

و بدون قید شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه پیشنهاد های مناقصه باید از هر حیث کامل  ( 7ماده 

، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشند. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه 

یا پیشنهاد مشروط ، مبهم و بر خلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی ، آن پیشنهاد مردود 

می شود . نام این گونه پیشنهاد دهندگان به مراجع مربوطه به پیشنهاد دهنده مستردد  "است و عینا

 اعلام می شود تا اقدامهای لازم در مورد آنان بعمل آید. 

 . تهیه شده است 6311محاسبه ی مبلغ برآورد ریالی این پروژه بر اساس فهارس بهاء سال   ( 8ماده 
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 تعهد آور و مهر مناقصه گر                  مدیر توسعه و تأمین منابع فیزیکی  –امین مصطفایی  

                                                                 و امور عمرانی و تجهیزاتی                      
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