
 

 خالصه اسناد مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی

 بهینه سازی مصرف سوخت  شرکت :مناقصه گزار

 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  محل اجرا:

 انجام خدمات اداری و عمومی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  موضوع مناقصه:

 بودجه جاری  منبع تامین بودجه:

 با ارزیابی کیفی )فشرده( همراهعمومی یک مرحله ای  نوع مناقصه:

 ریال 196/135/415/144 مبلغ برآورد:

 ریال 704/302/788/6 مبلغ ضمانتنامه شرکت:

 ندارد پیش پرداخت:

 انجام خدمات اداری و عمومی شرکت منجمله خدمات نظافت، آبدارخانه، اپراتوری و ... خالصه شرح کار:

برگزار کننده هر پرداخت کسر و نزد  ه درصد ازبابت حسن اجرای کار معادل د سپرده حسن انجام کار:

نامه تمناقصه نگهداری می شود. صد در صد مبلغ تضمین حسن انجام کار در ازاء ضمانتنامه بانکی )به جزء ضمان

صادره از پست بانک( به پیمانکار برنده مناقصه بازگردانده می شود. تمامی مبلغ سپرده حسن انجام کار پس از 

و انجام کلیه تعهدات و تکمیل فرم مفاصاحساب و تسویه حساب کامل قرارداد به برنده مناقصه  تحویل قطعی کار

 مسترد خواهد شد.

 :خالصه شرایط عمومی
 میباشند. ط آن مطلعیشراجرای موضوع مناقصه و کیف و محل اصه از تمامی کم وشرکت کنندگان در مناق -1

 بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. مسئولیت انجام کار تماماً -2

 رعایت الزامات ایمنی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. -3

جتماعی و مالیاتها بر این مناقصه از جمله قانون کار، تامین ابرنده مناقصه از جمیع قوانین و مقررات ناظر  -4

 ها را رعایت نماید.است همه آنهد مطلع است و متع و عوارض کامالً

ان در مناقصه اعالم می دارند ممنوعیت قانونی جهت شرکت در مناقصه و اجرای قرارداد شرکت کنندگ -5

 د.ندر صورت برنده شدن را ندار

وه بر حسن انجام کار می بایست لع اند که در صورت برنده شدن عالشرکت کنندگان در مناقصه مط -6

 ضمانتنامه انجام تعهدات نیز ارائه نمایند.

برنده شدن شرکت کننده مناقصه، برای هر گونه ابالغ همان است که در سند نشانی طرفین در صورت  -7

 موافقتنامه ذکر خواهد شد.

 یکساله مدت قرارداد:

 


