
  

  

  

 خدماتي و تنظيفاتي و تاسيساتي ي كارها مربوط به فعاليتهاي واگذاري يك مرحله اي  شرايط شركت در مناقصه

  1399سال  فناوري استان در  پارك علم و

  

  مدارك الزم) الف

  ي، وتاسيسات خدماتي  پشتيباني فعاليتهاي برانجام امورات مربوط به مبني  ارائه صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي - 1

  وآخرين تغيرات روزنامه رسمي  -نامه و آگهي تاسيس شركت ارائه تصوير اساس - 2

  مربوطه مرجعاز  كد شناسه مليارائه -3

  وگواهي ارزش افزوده  و كد اقتصادي ارائه كدپستي - 4

بنام تمركز  مركزي جمهوري اسالم ايران  نزد بانك4001099407378358ريال به حساب شماره 000/000/540غ واريز مبل -5

 تو ضمان)چك به عنوان تضمين قابل قبول نمي باشد(و يا ضمانت نامه بانكي معتبر به عنوان تضمين شركت در مناقصه سپرده پارك

  .بمدت سه ماه اعتبار داشته باشد تاريخ صدور نامه بانكي بايد از

كه به منزله قبول مفاد  توسط صاحبان امضاء مجاز قيد شده در روزنامه رسمي و پيوستهاي آن  مهر و امضاي تمام صفحات قرارداد -6

  باشد آن مي

  بامهر وامضاء  تكميل برگ پيشنهاد بهاء - 7

  بامهروامضاءآناليز قيمت برآورد - 8

  نحوه تكميل و ارسال مدارك ) ب

  )الف(پاكت تضمين در  - 1

  در پاكت 6ورديف  - ب–درپاكت پنج رديفهاي يك الي (خواهد بود) ب(در پاكت بجز تضمين و پيشنهاد قيمت ساير مدارك  - 2

  .مفتوح نخواهد شد )ج(درصورت عدم رعايت مفاد اين بند پاكت :تبصره 

  )خواهد بود - ج–در پاكت 9و8ورديفهاي–الف - 

  قرارداد و تحويل گردد) ج(پاكت برگ پيشنهاد بهاء و آناليز قيمت را در  -3

  ن شرط باشدوقلم خوردگي و صريح و بد بدون مبلغ پيشنهادي بايد : توجه

  تاريخ تحويل مدارك و گشايش مناقصه) ج

خواهد بود و قبول پيشنهادها 127دبيرخانه مجتمع عصر انقالب اطاق  از 03/1399/ 26  رك تا آخر وقت اداري روزامد اخذ  - 1

  .خواهد بود 04/04/1399  لغايت  27/03/1399 ازمورخه

در قبول يا رد پيشنهادات  پارك علم وفناوري استان شركت در مناقصه وارائه پيشنهاد ايجاد حق براي شركت كننده نمي كند و - 2

  .،وحد نصاب شركت كنندگان برابر آئين نامه مالي ومعامالتي منطقه يك خواهد بود  مختار است

  ضبط خواهد شد پارك  علم وفناوري به نفع  در مهلت قانوني ،  قرارداد انعقادرده برنده مناقصه در صورت خودداري از پس -3

  .بازگشايي خواهد شددر مجتمع عصر انقالب صبح  10اعت س 07/04/99پيشنهادها در مورخه  - 4

  .پرداخت هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه ميباشد  -5

قبل از شروع خانه بادردست داشتن معرفي نامه معتبر از طرف شركت وارائه آن به دبير كنندگان درجلسه مناقصهشركت شركت  -6

  .آزاد است  جلسه 

  .قرارداده شود )ب(پاكت اين برگ نيز بعد از مهر و امضاء در داخل : توجه

  


