استعالم بهاء

اشخاص حقیقی  /حقوقی
به آدرس قانونی :
با سالم و احترام
بدينوسيله از اشخاص حقيقی/حقوقی دعوت بعمل می آيد تا پيشنهاد خود را جهت انجام پروژه ذيل با
توجه به مشخصات و شرح خدمات ذکر شده ،به دبيرخانه محرمانه مستقر در سازمان ارسال نمايند.
موضوع:

برگزاری جشنواره مدرسه انقالب در  04مدرسه با هدف ایجاد شور و نشاط و ارتقای فرهنگ انقالبی در بین

دانش آموزان

مبلغ اولیه577/000/000/- :ریال
تبصره  :هیچگونه مبلغی بعنوان پیش پرداخت به کانون /موسسه پرداخت نمی گردد.
مدت انجام کار  41 :روز به صورت همزمان
کارفرما  :سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداري اهواز
دستگاه نظارت  :معاونت امور اجتماعی و شهروندي
توضیحات :
 .1بر روي پاکات می بايست موضوع  ،شماره و تاريخ استعالم بهاء  ،نام و آدرس کانون/موسسه ذکر گرديده
و بصورت الك و مهر شده به دبيرخانه محرمانه ارسال گردد .
 .2تاريخ تحويل اسناد استعالم حداکثر تا ساعت  11مورخ 98/12/05می باشد.
 .3چنانچه پس از دريافت استعالم  ،از شرکت در اين استعالم انصراف حاصل شود مراتب بايد کتبا" و با
دليل مستدل تا تاريخ  98/41/07به امور قراردادها ي سازمان اعالم گردد .
 .1کارفرما در رد يا قبول يك يا تمامی پيشنهادها مختار می باشد .

 .5نظريه نهايی سازمان پس از مطرح و بررسی نمودن در کمیسیون معامالت متوسط به اطالع آن
کانون/موسسه خواهد رسيد .
 .6پاکتهاي پيشنهادي که بعد از تاريخ اعالم شده ارسال گردد قابل بررسی نخواهد بود .
 .7کليه کسورات قانونی طبق ضوابط و مقررات شهرداري به عهده شرکت/موسسه می باشد .
 .8پاکتهاي پيشنهاد کانون /موسسه در مورخه 98/41/07ساعت40در محل دفتر مدير عامل بازگشايی و
پس از بررسی ،برنده اعالم خواهد شد .
 .9پيشنهاد دهنده بايد هم به صورت کلی و هم به صورت جزئی و به تفکيك قيمت پيشنهادي خود را ارائه
دهد.
 .10پيشننهادها بايد کامل و بدون قيد و شنرب باشند و پس از موعد مقرر در بند دو هيچگونه پيشنهادي
اعم از کتبی يا شننفاهی خواه قبل از تصننميم کارفرما و يا بعد از آن پتيرفته نخواهد شنند و کارفرما از
قبول پيشنهادات مشروب و مبهم و فاقد تضمين الزم و کافی و الك و مهر نشده معتور است .
 .11حضور پيشنهاد دهندگان در روز بازگشايی پاکات آزاد است  .و در صورت نياز می بايست اطالعات الزم
را در خصوص طرح پيشنهادي خود و همچنين آناليز پيشنهاد مالی ارايه نمايد.
 .12در صورت نياز به عقد قرارداد بر اساس آئين نامه معامالت کالنشهرها معادل  %40مبلغ قرارداد
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اخت خواهد شد .
 .13هيچگونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد استعالم صورت گيرد در غير اينصورت و يا در صورت عدم
اجراي کامل مفاد شرايط استعالم ،پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اينکه
نيازي به هر نوع توضيح يا استداللی باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.
 .11هرگاه در هنگام برگزاري استعالم و يا بعد از آن وقوف حاصل شود که پيشنهاد دهندگان به زيان کارفرما
تبانی کرده اند نرخهاي واصله از اين شرکت کنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامی پيشنهاد
دهندگان متخلف موقتا" و يا براي هميشه از ليست کانون ها/موسسات حتف خواهد شد و موضوع نيز
به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعالم خواهد شد.

 .15چنانچه کارفرما به هر علت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با برنده استعالم منصرف گردد  ،برنده استعالم
حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتی از اين بابت نخواهد داشت.
 .16پيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوب به کارگران و قانون کار و بيمه هاي اجتماعی و
آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايی داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي
خود منظور نمايند.
.17کارفرما هزينه هايی را که پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده پرداخت
نمی نمايد و مطالبه هرگونه خسارتی در اين مورد مردود می باشد.
 . 18نشانی پيشنهاد دهنده همان است که در باالي دعوتنامه ذکر ميگردد و هر گونه مکاتبه اي که به
نشانی متکور ارسال شود ابالغ شده محسوب ميگردد.
 .19قيمت پيشنهادي که مالك بررسی قرار خواهد گرفت  ،مبلغی است که بوسيله پيشنهاد دهنده در
برگ پيشنهاد نرخ و با خودکار يا خود نويس و بدون قلم خوردگی و با حروف نوشته می شود.
 .20چنانچه در هر يك از موضوعات مجوز کانون/موسسه تخلفی مشاهده گردد .سازمان حق خواهد
داشت جريمه مطابق تشخيص خود اعمال نمايد و همچنين از طريق مراجع ذيصالح قضايی اقدام قانونی
الزم را بعمل آورد.
 .21شرکت کنندگان در استعالم ملزم به رعايت مفاد بخشنامه قانون منع مداخله در معامالت دولتی
مصوب  22ديماه  1337می باشند .
 .22نصب عالئم ايمنی و هشدار دهنده حين اجراي کار بعهده پيشنهاد دهنده می باشد.
 .23براي انجام کارهائی که نياز به دوره تضمين دارد به ازاي هر پرداخت  %10حسن انجام کار کسر و
پس از تحويل موقت و قطعی آزاد خواهد شد.
.21ارزش افزوده به عهده کارفرما می باشد.
 .25هيچگونه اضافه بهاء – تعديل -مابه التفاوت به کانون/موسسه تعلق نمی گيرد.
 .26جهت خريد اسناد استعالم بايد فيش واريزي به شماره حساب  0110235781002بانك ملی به
مبلغ  300/000ريال به امور قراردادها ارائه گردد .

مدارك
الف ؛اشخاص حقوقی
الف -1-پروانه تاسيس کانون/موسسه کپی شناسنامه و کارت ملی مدير /مسئول
الف -2 -دعوتنامه حاضر با مهر و امضاي مجاز کانون /موسسه
ب ؛اشخاص حقیقی
ب -1-تصنوير صنفحه اول شنناسنامه و در صورت وجود اصالحات تصوير صفحه مربوطه و کارت ملی
خود.
ب -2-دعوتنامه حاضر با اثر انگشت و امضاي اشخاص حقيقی
ب-3-تصوير مجوز کسب
تبصره :اشخاص حقوقی و حقيقی موظفند کليه اسناد مناقصه شامل دعوتنامه،پيوست ها،اسناد شرکت
شامل اساسنامه،آخرين آگهی تغييرات مندرج در روزنامه رسمی ،آگهی تاسيس و ....را مهر و امضاء نموده
و در پاکت قرار دهند در غير اين صورت برگ پيشنهاد قيمت بررسی نخواهد شد.
مسعود امینی
معاون شهردار و رئیس سازمان
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

