
 آگهي مناقصه يك مرحله اي عمومي همراه با ارزيابي كيفي به منظور

  واگذاري مديريت، اسكان و خدمات سراهاي دانشجويي(خوابگاه ها) 

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان
 

 دانشجويي واگذاري مديريت، اسكان و خدمات سراهايدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان در نظر دارد 

خود را به روش مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي  (خوابگاه ها)

برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه  ٢٠٠٠٠٠٠١٤١٠٠٠٠٠٣دولت (ستاد) با شماره 

پيشنهاد مناقصه گران وبازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس 

 www.setadiran.ir ان در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور مراحل انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گر

ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 

 مي باشد.٤/٦/١٤٠٠مذكور

  نام و نشاني مناقصه گذار .١

  ٠٦١٣٦٥٢٤٣٤٢تلفن  -دفتر حقوقي و امور قراردادها -خوزستاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  -مالثاني -اهواز

واگذاري مديريت، اسكان و خدمات سراهاي دانشجويي(خوابگاه ها) دانشگاه علوم كشاورزي و منابع موضوع مناقصه : 

  طبيعي خوزستان

و شش هزار و ده ميليارد و هفتصد و شانزده ميليون و دويست و بيست ريال ( ١٠,٧١٦,٢٢٦,٢٤٤برآورد اوليه:  .٢

  ريال) دويست و چهل و چهار

  حداكثر مدت الزم جهت بررسي پيشنهاد ها وتشخيص واجدين شرايط: دو هفته .٣

  انت نامه بانكيضمماهه به صورت  ٣ريال با اعتبار ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠تضمين شركت در مناقصه: به مبلغ  .٤

درصد مبلغ اوليه پيمان ضمانتنامه  ١٠ميزان  هنگام امضاي پيمان، پيمانكار براي تضمين انجام تعهدات خود بايد به .٥

 پس از خاتمه كار به پيمانكار مسترد خواهد شد.بانكي مورد قبول كارفرما را ارائه نمايد.ضمانت نامه يادشده 

 )٢٠/١٢/١٤٠٠لغايت  ٢٠/٦/١٤٠٠(از تاريخ  ماه شمسي ٦مدت قرارداد:  .٦

 مدارك الزم شامل : .٧



ريال به نام دانشگاه علوم  ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ضمانت نامه بانكي به مبلغ  پاكت الف: تضمين شركت در مناقصه  شامل

 واگذاري مديريت، اسكان و خدمات سراهاي دانشجوييكشاورزي و منابع طبيعي خوزستان جهت شركت در مناقصه 

واهند شد خدانشگاه مي باشد كه پس از بازگشايي پاكات كليه تضامين بجز تضمين برنده و نفر دوم آزاد (خوابگاه ها) 

و تضمين نفر اول و دوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول آزاد خواهد شد.الزم به ذكر است كه در صورت انصراف نفر 

 اول تضمين وي ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد

  پاكت ب شامل:

  سال گذشته ٢فهرست قرارداهاي تصوير سوابق و تجربيات مرتبط و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و ارائه  -٧-١

  ريال ٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ماه كل هزينه قرارداد معادل  ٢اسناد محرز كننده توان مالي پرداخت حداقل   -٧-٢

 اسناد مربوط به توان تجهيزاتي  -٧-٤      اسناد و مدارك احراز كننده داشتن نيروي انساني ماهر-٧-٣

تصوير كامل اسناد و مدارك شركت (اساس نامه و آگهي تغييرات، كد اقتصادي، شناسه ملي و شماره ثبت و... ) و قرارداد خام  -٧-٥

  به همراه تمام پيوست ها كه به مهر و امضاي متقاضي رسيده است.

ي، از وزارت كار و حداقل گواهي صالحيت مورد نياز: داشتن و ارائه نمودن گواهي صالحيت مربوط به سال جار -٧-٦

 امور اجتماعي، در موضوع مديريت نيروي انساني، تنظيفات و خدمات

تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرمهاي ارزيابي كيفي مناقصه گران به صورت دقيق و خوانا وبارگذاري : ١نكته 

(مصدق شده ) كه به امضاي  تمامي مدارك و مستندات سوابق كاري و مالي و ... مربوطه به صورت كپي برابر اصل

صاحبان امضاء مجاز رسيده و ممهور به مهر شركت متقاضي باشد الزامي است. در صورت عدم تكميل و بارگذاري 

  اسناد استعالم ارزيابي كيفي و ساير مدارك فوق االشاره ، صالحيت شركت كنندگان قابل بررسي نخواهد بود

 شامل جدول پيشنهادي قيمت ها : تكميل فرم اعالم مبلغ پيشنهاديپاكت ج:

  امتياز ٦٥حداقل امتياز الزم جهت بازگشايي پاكات ج:  .٨

  تاريخ و مهلت شركت در مناقصه: .٩

 الف: نشاني جهت دريافت اسناد:

  www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) 
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  ب: نشاني جهت تحويل اسناد مناقصه:

 -اداره حراست دانشگاه  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان -مالثاني -اهواز پاكت هاي الف به آدرس

  تحويل گردد. ٠٦١٣٦٥٢٢٤٣٢تلفن 

حضور در اين جلسه به ج: با عنايت به اهميت موضوع مناقصه، شركت در سايت ويزيت مناقصه ضروري بوده و عدم 

  منزله انصراف مي باشد.

  يادآوري : از ارسال فيزيكي پاكات ب و ج خودداري گردد.

  تعداد شركت كنندگان جهت برگزاري بازگشايي پاكات حداقل سه شركت مي باشد. .١٠

 باشد.هرگونه ماليات و عوارض طبق قوانين و مقررات كه به اين قرارداد تعلق گيرد بعهده برنده مناقصه مي  .١١

به پيشنهاد مخدوش، مشروط و بدون سپرده و هم چنين پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر برسد ترتيب اثر داده  .١٢

 نمي شود.

صرف شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه  .١٣

بايست در چارچوب ضوابط مقرر  و با عنايت به صرفه و صالح خود هريك از  و دانشگاه مي مناقصه گذار نمي نمايد

  پيشنهادات را قبول يا رد نمايد.

 -ثانيمال -دانشگاه  به نشاني: اهوازمعاونت فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي نام و نشاني واحد نظارت دستگاه اجرايي :  .١٤

 ٠٦١٣٦٥٢٢١١٠تلفن : –دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان



 حضور پيشنهاد دهندگان  يا نماينده رسمي آنها در كميسيون مناقصه  جهت بازگشايي پاكات مجاز مي باشد. .١٥

 ريال ٥,٠٠٠,٠٠٠مبلغ خريد اسناد مناقصه:   .١٦
 

 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان


