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آگهي مناقصه مربوط به مشاوره ،پشتیباني و آموزش فني شبکه و اینترنت
دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچساران واقع در سایت دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران در نظر دارد امور مربوط به مشاوره ،پشتیبانی و آموزش فنی شبکه و اینترنت دانشگگاه
را مطابق شرایط زیر به شرکت واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت دعوت بعمل می آیگد جهگت
دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت  01روز به امور حقوقی واحد مراجعه نمایند .
شرایط مناقصه :
 )0موضوع مناقصه  :مشاوره ،پشتیبانی و آموزش فنی شبکه و اینترنت دانشگاه تا پایان سال 99
 )2مناقصه بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در آگهی و اسناد مناقصه صورت می پذیرد.
 )3محل توزیع اسناد مناقصه  :سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران ساختمان اداری ،امور حقوقی واحد
 )4محل تحویل اسناد مناقصه  :سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران ساختمان اداری ،حراست واحد
 )5دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 )6به پیشنهادات مبهم ،مخدوش یا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.
 )7جلسه باز گشایی پاکات با حضور حداکثر اعضای کمیسیون معامالت واحد و نماینده بازرسی انجام می گردد .حضگور
نمایندگان شرکت ها در جلسه بازگشایی پاکات مجاز است.
 )8کلیه هزینه های مربوطه از جمله :آگهی ،بیمه ،مالیات  ،مالیات بر ارزش افزوده و  ...بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 )9شرکت کننده ،مبلغ مورد نظر جهت انجام موضوع مناقصه مطابق اسناد را ،در کمال صگحت و سگالمت عقگل و روان
پیشنهاد نموده و در صورت برنده شدن حاضر به انعقاد قرارداد می باشد .در صورت استنکاف ضمانت نامه وی به نفع
دانشگاه ضبط خواهد شد .در صورت عدم انعقاد قرارداد برنده اول یا دوم یا سوم  ،دانشگاه ضمانت نامگه شگرکت در
مناقصه آنان را به نفع خود ضبط می نماید.
 )01ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ  01/111/111ریال می باشد که میبایست بصورت ضمانت نامه بانکی یگا کگک
تضمین شده یا فیش پرداخت نقدی به حساب شماره  1015458984115بانک ملی ،همراه اسناد و مدارک شگرکت
شامل :اساسنام ه ،گواهینامه صالحیت ،رزومه و سوابق اجرایی در پاکت (الف) و برگه پیشنهاد قیمت و سگایر اسگناد
مناقصه در پاکت (ب) به صورت مهر و موم شده به حراست واحد تحویل و رسید دریافت گگردد .در صگورت نگاق
بودن مدارک الزم در پاکت (الف) از بازگشایی پاکت (ب) خودداری می شود.
 )00متقاضی میبایست مبلغ  0/111/111ریال جهت خرید اسناد منافصه به حساب شماره  1015458984115واریگز و
فیش واریزی را به امور حقوقی واحد تحویل و اسناد را دریافت نماید.
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 )02برنده مناقصه تعهد می نماید :اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در مدارک مناقصه امضگا نمگوده و
ضمانت نامه انجام تعهدات را حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نماید .در غیگر
این صورت دانشگاه می تواند نفر دوم را به عنوان برنده مناقصه معرفی و ضمانتنامه شرکت در مناقصه نفر اول را بگه
نفع خود ضبط نماید.
 )03جهت کسب اطالعات بیشتر به امور حقوقی واحد مراجعه یا بگا شگماره تلفگن 19073404074 ، 174-32334614
آقای مهران زاده تماس حاصل فرمائید.

امور حقوقی
ابوطالب مهران زاده
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