
 ››انجام امور خدمات شرایط شرکت در مناقصه ‹‹

  
 مشخصات مناقصه گزار : .1

  ) نام: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1-1
  غربی) 64) نشانی : بزرگراه کردستان ، خیابان دکتر صادق آئینه وند، (2-1
  02188036316فاکس   02188046891) تلفن: 3-1

  1437774681کد پستی و  411414464941و کد اقتصادي  14003468962) به شناسه ملی 4-1

  گردد.مرحله اي برگزار می دونوع مناقصه: مناقصه عمومی  -2
 یک میلیارد و دویست میلیون  معادلریال ( 000/000/000/12مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  -3

  5084555895 ) میباشد که مناقصه گر بایستی مبلغ مزبور را به عنوان سپرده  شرکت در مناقصه به حساب جاري شماره تومان
( پژوهشگاه علوم بنام   64394کد  سرچشمه شعبه   .ملت .نزد بانک)  (IR430120000000005084555895(شماره شبا : 

واریز نماید و یا ضمانت نامه بانکی معتبرو قابل تمدیدکه مدت اعتبار آن سه ماه بیشتر از تاریخ آخرین  ) انسانی ومطالعات فرهنگی
گردد تأییدیه اصالت ضمانت نامه از طریق سامانه سپام دریافت می(مهلت قبول پیشنهادات باشد بنام مناقصه گزارتهیه و ارائه نماید.

از شرکت در مناقصه حذف و مناقصه گر  ضمانت نامه مورد تآیید قرار نمیگیرد) ،امانهدر صورت وجود مغایرت در نسخه فیزیکی و س
  .می گردد

ــ 4 شار آگهی ـ صه از طریق اظالعات روزنامه و از طریق  01/1401/ 22   مورخ زمان انت تدارکات  امانهس  و اعالن عمومی مناق
  می باشد. www.ihcs.ac.ir و وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی الکترونیک دولت 

 می باشد.  25/01/1401 مورخ  پنجشنبه   روز  18     : تا ساعتدریافت اسناد مهلت ـ  5

  .می باشد 05/02/1401مورخ  دوشنبه  روز   14 ساعتي حاوي اسناد پیشنهادي:  تا ها پاکت مهلت ارسال ـ 6

  جلسه کمیسیون معامالت براي بازگشایی پاکت هاي حاوي پیشنهادها:ـ  7
  .در دفتر مدیر اداري و پشتیبانی می باشد  06/02/1401ورخ م شنبه  سهروز  10ساعت

سامانه تدارکات الکترونیک دولت،    8 ـ آدرس و محل دریافت پاکت ها: عالوه بر  سانی و    ــ شگاه علوم ان دبیرخانه مرکزي پژوه
 ) می باشد.1-2مطالعات فرهنگی واقع در بند (

 :عبارتست از  موضوع مناقصهـ  9

  .انجام وظایف خدمات، مهماندارها ، نامه رسانی و حفاظت فیزیکینوع خدمت : 
  باشد . می 29/12/1401الی   01/01/1401انجام موضوع مورد مناقصه از  مدت ـ10



  باشد.تأمین منابع مالی مناقصه، از محل منابع داخلی می منابع مالی:ـ  11
  برنامه ریزي:ـ  12

  کارفرمابه تشخیص نظافت فضاي اداري در تمامی ساعات اداري و در صورت نیاز در خارج ساعات اداري  
  سایر موارد :ـ 13

ــادي      )1-13 ــت با در نظر گرفتن تغییرات اقتص کار موظف اس مان مت اجناس م   بازار   پی ــ(افزایش قی یاز)  ص ــال  راي برفی موردن س
  عهده پیمانکار می باشد. رخارج از قیمت پیشنهادي بهزینه هاي هر گونه افزایش پرداخت پیشنهاد قیمت نموده و 1401

سی      ) 2-13 شنهادي خود ،کلیه جوانب امر را در نظرگرفته و با برر ست قبل از ارائه قیمت پی همه جانبه  و دقیق  ،کاملپیمانکارموظف ا
  اقدام به ارائه پیشنهاد نماید.

  از این موضوع مستثنی می باشد. 1401 ي سالتبصره : افزایش حقوق ناشی از مصوبات شوراي عالی کار برا
مانت نامه و قبل از انعقاد قرارداد بایستی یک فقره ضمناقصه گزار سوي  برنده اول درمناقصه بالفاصله پس از ابالغ کتبی از) 3-13

در صورتیکه ،مبلغ قرارداد با عنوان ضمانت انجام تعهدات  با اعتبار پانزده ماه  با حق تمدید به نفع  تسلیم نماید %10بانکی معادل 
گزار از سپردن تضمین انجام تعهدات خودداري نماید برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه، ظرف مهلت اعالمی از سوي مناقصه

نامه واجد شرایط الزم و کافی تسلیم ننماید و یا کالً حاضر به انجام معامله نشود، سپرده شرکت در مناقصه او، به نفع مانتیا ض
و از (مناقصه گر حق هر گونه ادعا و رجوع به مراجع قانونی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود) گزار، ضبط خواهدشد مناقصه

گزار، ظرف مهلت قرارداد، دعوت به عمل خواهدآمد. در صورتیکه برنده دوم مناقصه هم از تاریخ ابالغ مناقصه برنده دوم براي انعقاد
نامه واجد شرایط الزم و کافی تسلیم ننماید و یا کالً تعیین شده در ابالغ، از سپردن تضمین انجام تعهدات خودداري نماید یا ضمانت

شد و مناقصه گر دوم هرگونه  گزار، ضبط خواهدسپرده شرکت در مناقصه او، به نفع مناقصه حاضر به انجام معامله نشود، تضمین و
  اعتراض و رجوع به مراجع قانونی را از خود سلب و ساقط نمود.

  .برگه آنالیز قیمت در پاکت ج قرار داده شود )4-13
  وي با برنده اول کمترازمبلغ تضمین مربوطه باشد.:برنده دوم مناقصه درصورتی اعالم می شود که تفاوت قیمت پیشنهادي  1تبصره

درصد کسور از مطالبات پیمانکار بابت سپرده حق بیمه (موضوع    5آخرین پرداخت صورتحساب حق الزحمه پیمانکار و پرداخت   ) 5-13
  خواهد بود. قانون تامین اجتماعی) منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی وارائه آن به کارفرما 38ماده 

سط پیمانکار مبلغ        )6-13 سالی تو ساب ار صورتح سر می گردد که در انتهاي قرارداد در      10از هر  سن انجام کار ک صد بعنوان ح در
  گردد.مسترد می ويصورت رضایت کارفرما از عملکرد پیمانکار به 

  دقیقاً رعایت نماید.پیمانکار موظف است کلیه مقررات وضوابط و شئونات اداري جاري کارفرما را ) 7-13
  سوابق اعالمی اختیار تام دارد.یا عدم پذیرش  گزار در پذیرشمی باشد و مناقصه ارائه سوابق کاري مناقصه گر ملزم به ) 8-13
داراي قرارداد با یک سازمان و یا شرکت دولتی باشد و ارائه قرارداد هاي فوق الذکر و    گذشته   سال سه  پیمانکار می بایست در   )9-13

  می باشد.ه جهت عقد قرارداد پیمانکاري الزامی نامه مربوطرضایت



سپرده و     ) به10-13 شروط و فاقد  شنهادات مبهم، مخدوش، م صه مغایرت         پی شرایط مناق شرایط مندرج در برگ  شنهاداتی که با  پی
  داده نخواهد شد. ترتیب اثر ارسال شوند موعد مقرر همچنین پیشنهاداتی که خارج از و باشد داشته

  شرایط مناقصه و ضمائم مربوطه جزء الینفک قرارداد محسوب می شود. )11-13
شش خود   1پرداخت حداقل مکلف به پیمانکار ) 12-13 شد تا  ماه حقوق و مزایاي کارکنان تحت پو صورت عدم پرد می با اخت حق در 

  .حقوق و مزایاي کارکنان در موعد مقرر پرداخته شده باشد ،الزحمه توسط کارفرما
ــت  کلفپیمانکار م ) 13-13 ــرکت برابر فرمت اعالمی جدول آنالیز قیمت را اس ــناد  به بطور دقیق تکمیل و ممهور به مهر ش همراه اس

  نماید. مناقصه ارائه
شرکت کنندگان در مناقصه بایستی ضمانت شرکت در مناقصه (پاکت الف) رادر لفاف مناسب الك ومهر شده قرار دهند. در           )14-13

  غیر اینصورت دبیرخانه سازمان از دریافت پاکات خودداري می نماید.
  د.شدر مناقصه تجدید خواهد  ،در صورت حضور کمتر از سه شرکت کننده) 15-13
  آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد و از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر می شود.پرداخت هزینه دو نوبت  )16-13
سبت به انجام هماهنگی و        )17-13 سید ن ضمن معرفی یک نفر نیروي کاردان که به تائید ناظر کارفرما خواهد ر ست  پیمانکار موظف ا

ست این   ساعت  رد فنظارت بر نیروها اقدام نماید. بدیهی ا ضور  بعداز ظهر  6صبح تا   7از  سط     مکلف به ح شده تو در محل تعیین 
  خواهد بود.قرارداد کارفرما و پاسخگوي ناظر 

نسبت به تعیین   ساعت   48ظرف تبصره: درصورت عدم رضایت از عملکرد کارمند مقیم پیمانکار و اعالم کارفرما، پیمانکار موظف است     
 کارفرما اقدام نماید.ائید و تفرد جایگزین با هماهنگی ناظر 

براسـاس جدول آنالیز قیمت پیشـنهادي، حقوق کارگران را با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت    اسـت ف مکلپیمانکار  )18-13
  .نماید

  ،قانونی) در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت کارکنان پیمانکار ناشی از تصویب و اجراي قوانین و مقررات مراجع ذیصالح      19-13
صه گزار می  صورت یک ضمن اعالم کتبی  تواند مناق سخ نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض و رجوع به مراجع  به  طرفه قرارداد را ف

  را از خود سلب و ساقط نمود. ادعاي خسارت ناشی از فسخ ونی قانو
 معتبر باشد . 1401ماه  سال   خردادپیشنهادات دریافتی بایستی تا پایان  )13-20

قانون حداکثر استفاده  از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر برنده مناقصه متعهد به رعایت  )21-13
  .صادرات می باشد

 اتباع بیگانه را ندارد.سال و  18افراد زیر برنده مناقصه حق بکارگیري  )22-13
  ارائه تائیدیه صورتهاي مالی حسابرسی شده شرکت (پس از حسابرسی در موعد مقرر) الزامی می باشد. )23-13



 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت)(  رائه پیشنهاد:ا نحوه ـ14

  پیشنهادات بایستی هم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و هم به صورت فیزیکی ارائه گردد
  الف: پاکت

  )3موضوع بند (حاوي اصل ضمانتنامه بانکی و یا فیش مبلغ واریزي مربوط به سپرده  تضمین شرکت در مناقصه 
  پاکت ب :

ستی که می      -1 شامل تمامی مدارك درخوا صه  سناد مناق ضاي مدیر        حاوي ا صل ام شرکت و ا صفحات آن ممهور به مهر  ست کلیه  بای
  اشد .روزنامه رسمی ب آگهی  رابر آخرین تغییراتناد مالی و تعهدآورشرکت بعامل یا صاحبان امضاء مجاز اوراق و اس

 تصویر سوابق و حسن انجام کار شرکت کننده در مناقصه در سنوات گذشته. -2

سمی،          -3 سنامه، روزنامه ر سا صه همراه با آخرین تغییرات (ا شرکت کننده در مناق سایی  شنا سه      مدارك مربوط به  شنا شرکت ،  ایمیل 
  ملی شرکت ، تصویر کد اقتصادي )  

 تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و صاحبان امضاي مجاز موسسه و یا شرکت براي اوراق و اسناد تعهدآور مالی. -4

  گواهینامه صالحیت حرفه اي از دستگاه هاي ذیربط. -5
  )www.iets.mporg.irاطالع رسانی مناقصات (ارائه تأییدیه ثبت نام شرکت در سایت پایگاه ملی  -6
  ارائه کد اقتصادي مالیاتی ضروري می باشد.-7
  پژوهشگاه.ارائه مدارك ثبت نام در سامانه -8
  ارائه تمامی مدارك مرتبط  با جدول ارزیابی کیفی-9

ستی در ردیف هاي  -10 ضاء            9تا  1تمامی مدارك درخوا صاحبان ام ضاي مدیر عامل یا  صل ام شرکت و ا ستی ممهور به مهر  فوق بای
 اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت باشد.

 پاکت ج : 

سناد مالی و             ضاء مجاز اوراق و ا ضاء دارندگان ام صل ام شد که ممهور به مهر و ا شنهادي  و جدول آنالیز قیمت می با حاوي قیمت پی
  تعهدآور شرکت می باشد.

  باشد.  میداراي اختیار تام رد کلیه پیشنهادات رسیده قبول یا در  پژوهشگاه
  
  

 


