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پیوست:

 -2بٍ شرکت:

 -1از :سازمان مذیریت يبروامٍ ریسی استان کرمان
 -3مشخصات شرکت:
ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیطػاهل:

ضواضُ هلی:

آزضس:

کس پستی:

 -4مًضًع :واگذاری خذمات نظافت وتنظیف فضای اداری فعال خذمات مزاقبت ونگهذاری فضای سبز وخذمات پذیزایی وارائه خذمات تشزیفات ,نگهبانی
ًَع کاض:

تٌظیف ازاضی

ٍاحس کاض12717 :
حجن کاض:

هتط هطتغ

ًگْساضی فضای سثع

پصیطایی ٍ تططیفات

28378

اهَض ًگْثاًی

110

هتط هطتغ

17520
ًفط ساػت

ًفط

مشخصات پیوست 1
 -5شرح مختصری از مشخصات ي مقادیر کار :عثك ضطایظ پیَست 1
ترآورد معامله:
تبصرٌّ :ط گًَِ افعایص یا کاّص ًطخ ذسهات ٍ هثالغ لطاضزاز زض عَل هست لطاضزاز صطفاً زض چاضچَب ٍ تط اساس هفاز لطاضزاز ذَاّس تَز ،یؼٌیی چٌاًهیِ
پیص تیٌی ًطسُ تاضس هَضَػیت ًرَاّس زاضت.
 -6محل تشکیل کمیسیًن :کطهاى – تلَاض جوَْضی اسالهی ،تلَاض فاضاتی ساظهاى هسیطیت ٍتطًاهِ ضیعی استاى کطهاى زفتط ضیاست
 -7محل اجرای کار :ساذتواًْای هطکعی سازمان مذیریت يبروامٍ ریسی استان کرمان
 -8مذت اجرای کار :یکسال
 -9کارفرما :سازمان مذیریت يبروامٍ ریسی استان کرمان
 -11دستگاٌ وظارت :سازمان مذیریت يبروامٍ ریسی استان کرمان
 -11دستگاٌ مىاقصٍ گسار :سازمان مذیریت يبروامٍ ریسی استان کرمان
 -12هثلغ تضویي ضطکت زض هٌالصِ به مبلغ  022222222ریال (زٍیست هیلیَى ضیال )هی تاضس کِ العاهاً هی تایست تصَضت ضیواًتٌاهِ تیاً ی
(تطاساس آییي ًاهِ تضویي هؼاهالت زٍلتی هَخ ً 1394/9/22وًَِ پیَست) زض ٍجِ سازمان مذیریت يبروامٍ ریزسی اسزتان کرمزان اضسیال ضیَز
(تَض یحاً هست اػتثاض تضویي فَق تایس حسالل سِ هاُ پس اظ تاضید افتتاح پیطٌْازّا تَزُ ٍ تطای سِ هاُ زیگط ًیع لاتل توسیس تاضیس) ییا تصیَضت
ًمسی تِ حساب جاضی ضیواضُ  0002893040220بانک ملی شهید صدوقی بنام سپرده های سازمان مذیریت يبروامٍ ریسی استان کرمان واریز و
اصل فیش مربوطه را در پاکت الف قرار دهند.
 -13وشاوی مىاقصٍ گسار :کطهاى  -تلَاض جوَْضی اسالهی ،تلَاض فاضاتی ساظهاى هسیطیت ٍتطًاهِ ضیعی استاى کطهاى
الف) وب سایت سازمان به نشانی http://kerman.mporg.ir
 -14محل دریافت اسىاد مىاقصٍ شمارٌ:

ب) پایگاُ هلی هٌالصات http://iets .mporg.ir
ج) آزضس :تلَاض جوَْضی اسالهی ،تلَاض فیاضاتی سیاظهاى هیسیطیت ٍتطًاهیِ ضییعی اسیتاى کطهیاى

زتیطذاًِ
 -15آخریه مُلت دریافت اسىاد :اظ تاضید زضج آگْی لغایت پایاى ٍلت ازاضی 95/1/31هی تاضس.
 -16شرکت کننذگان الساماً می تایست ضمانتنامه تانکی سپرده شرکت در منالصه را در پاکت «الف» و مذارن ,واسناد منالصه شامل
(اعالعات مرتوط ته سواتك شرکت و لراردادهای منعمذ شذه تا سایر دستگاهها -تصویر گواهی صالحیت از وزارت کار و رفاه اجتماعی-
مستنذات مویذ توانمنذی کاری ،مالی ومهارتی شرکت -ترگ اعالم عذم شمول لانون منع مذاخله کارکنان در معامالت دولتی  -تصویر رتثه
تنذی از وزارت کار و پیوستها فراخوان منالصه و شرایظ اختصاصی و )......سایر مذارن را در پاکت «ب» لرار داده و ترگ پیشنهاد لیمت را
در پاکت «ج» و همه پاکت ها را در لفاف مناسة (در تسته) و مهر شذه لرار دهنذ .تِ پیطٌْازّای هثْن ،هططٍط ،هرسٍش ٍ فالس سپطزُ ٍ
پیطٌْازّایی کِ پس اظ هَػس همطض ٍاصل گطزز ،تطتیة اثط زازُ ًرَاّس ضس.
مطبلب فوق به تبئید و رویت اینجبنب رسید.
مهر و امضبی شخص یب اشخبص ذیصالح و مجبز متقبضی

مهر و امضبی مسئول واحد منبقصه گسار
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پیوست:

 -17کلیه اوراق ،مذارن ،اسناد و ترگ پیشنهاد لیمت منالصه تایستی دارای مهر و امضاء مجاز متماضیان تاشذ.
 -18آخریه مُلت تسلیم پیشىُادَا :پایاى ٍلت ازاضی  95/2/13هی تاضس.
 -19بازگشایی پیطٌْازّای ٍاصلِ زض هَضخ سِ ضٌثِ  95/2/14ساػت  10صثح حاٍی پاکات الف ٍ ب ٍج

زض کویسیَى هٌالصِ تیاظ ٍ پیس

اظ تطضسی هالی تطًسُ هٌالصِ اػالم هی گطزز.
 -21هست اػتثاض پیطٌْازّا سِ هاُ اظآذطیي هْلت تحَیل پیطٌْازات هی تاضس ٍ ایي هست تطای ی ثاض تا ًظیط کویسییَى هٌالصیِ تیا سیمف هیست
اػتثاض پیطٌْازّا لاتل توسیس است.
ٍ -21احس هٌالصِ گعاض ه لف است سپطزُ ضطکت زض هٌالصِ ضا زض صَضتی کِ تطًسُ هٌالصِ حاضط تِ اًجام هؼاهلیِ ًطیَز ٍ ّوهٌییي سیپطزُ ًفیط
(تطًسُ) زٍم ضا زض صَضتی کِ تطای اًجام هؼاهلِ تِ اٍ ضجَع ضَز ٍ اظ اًجام هؼاهلِ اهتٌاع ًوایس تِ ًفغ ساظهاى ضثظ کٌسّ .یهگًَِ اػتطاضیی زض اییي
ذصَظ هسوَع ًرَاّس تَز.
 -22احطاظ صالحیت اظ هطاجغ (هؼتثط ٍ هطتثظ حسة هَضَع لطاضزاز) ٍ اضائِ هساضن هثثتِ آى تِ ٍاحس هٌالصِ گعاض
 -23ضطکت زض هٌالصِ ٍ زازى پیطٌْاز تِ هٌعلِ لثَل اذتیاضات ٍ ت الیف تؼییي ضسُ ٍاحس هٌالصِ گعاض هی تاضس.
 -24پاکات ضطکتْای هتماضی کِ زستگاُ هٌالصِ گعاض اظ ػول طز لثلی آًْا اػالم ًاضضایتی ًوایس تاظ ًوی گطزز.
تثصره :تصاٍیط لطاضزازّای زٍ سال اذیط هتماضی تِ ّوطاُ ضضایت ًاهِ کتثی کاضفطهاّای هطتَعِ زض پاکت «ب» اضائِ گطزز.
ّ -25ط گاُ اعالع حاصل ضَز کِ پیطٌْاز زٌّسگاى تا ّن تثاًی کطزُ اًس عثك لاًَى هجاظات تثاًی زض هؼاهالت زٍلتی هصَب  15ذیطزاز  1348تیا
آًاى ضفتاض ذَاّس ضس.
 -26تصَیط گطزش هالی ضطکت جْت هحطظ ضسى تَاى هالی ضطکت اضسال ضَز( .پطیٌت تاً ی ،صَضتحساب هالی ضطکت)
 -27حضَض هتماضیاى زض جلسِ تاظگطایی پاکات هالی تالهاًغ است ( .تِ ّوطاُ زاضیتي کیاضت ضٌاسیایی هؼتثیط ٍ هؼطفیی ًاهیِ جْیت ًوایٌیسگاى
شیصالح ضطکت العاهی است).
 -82شرکتهایی می تواننذ در منالصات سازمان شرکت نماینذ که در پایگاه ملی اعالع رسانی ثثت نام کرده و کذ مرتوعهه را دریافهت نمهوده
تاشنذ.
تثصره :هرگونه اعالعیه و یا اصالحات شرایظ منالصه در وب سایت سازمان ته نشانی  http://kerman.mporg.irدرج خواهذ شذ .
 -29چنانچه کارفرما ته دلیل اجرای تخشنامه های وزارت متثوع مجثور ته کاهش و یا لغو لرارداد گردد پیمانکار حهك هیچگونهه اعتراضهی
نخواهذ داشت.
 -31وشاوی محل تسلیم پیشىُادَا :کطهاى – تلَاض جوَْضی اسالهی ،تلَاض فاضاتی سیاظهاى هیسیطیت ٍتطًاهیِ ضییعی اسیتاى کطهیاى  ،زتیطذاًیِ سیاظهاى
کس پستی7618734153:

تلفي03432120003 :

 -31پس اظ صسٍض ضأی کویسیَى هٌالصات هثٌی تط تؼییي تطًسُ هٌالصًِ ،اهثطزُ ه لف است اصل ٍ تصاٍیط هصسق هساضن هٌیسضج زض پاکیت ب
(تصاٍیط اساسٌاهِ ضطکت ،آگْی تأسیس ،آگْی آذطیي تغییطات ضطکت ٍ  )....تِ کاضفطها تحَیل ٍ ضسیس آى ضا اذص ًوایس .تسیْی است زض صیَضت
ػجع تطًسُ هٌالصِ اظ اضائِ اصل ٍ کپی هصسق هساضن ٍ یا ػسم اًغثاق ًسرِ اصل تا تصاٍیطی کِ ساتماً جْیت ضیطکت زض هٌالصیِ اضائیِ ضیسُ
است پصیطش ًاهثطزُ تِ ػٌَاى تطًسُ هٌالصِ کاى لن ی ي تلمی هی ضَز لصا ضوي ضثظ ضواًتٌاهِ ضطکت زض هٌالصِ ٍی ه لیف تیِ جثیطاى کلییِ
ذساضات ٍاضزُ تِ زستگاُ ذَاّس تَز ّ .وهٌیي زض صَضت اثثات جؼل ٍ تعٍیط زض اسٌاز اضائِ ضسُ حسة هَضز اظ عطیك هطاجیغ لضیائی صیالحِ،
لضیِ پیگیطی ذَاّس ضس.
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