شرایط شرکت در مناقصه خدمات انتظامی

پارک علم وفناوری خراسان در راستای وظایف قانونی خود و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در
نظر دارد امور خدمات انتظامی خود را به شرکت ها و اشخاص حقوقی واجد شرایط از طریق مناقصه
واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت می شود ضمن آگاهی از مفاد تعهدات که به اجمال در زیر ذکر
می گردد در مناقصه شرکت نمایند:
 - 1موضوع مناقصه :انجام امور مربوط به نگهبانی و انتظامات اموال دولتی ،اماکن ،تاسیسات و
ساختمان ،محیط و نیز کنترل تردد کارکنان و مراجعین ،کنترل ترددهای خودرو و وسایل نقلیه و
ورود و خ روج کاال از سازمان و انجام اقدامات به موقع اعم از جلوگیری حوادث غیرمترقبه و  ...گشت
زنی در طول مدت شبانه روز در سایت مرکزی واقع در مشهد و نیز مراکز رشد شهرستانهای نیشابور و
گناباد می باشد.
 - 2مدت قرارداد :از تاریخ  98/9/1لغایت  99/8/30می باشد.
تبصره  :1پا رک مجاز است در مراحل متعدد نسبت به کاهش یا افزایش حجم قرارداد (افزایش یا
کاهش زمان ارائه خدمات موضوع قرارداد یا افزایش یا کاهش موارد خدمات) تا حداکثر  25درصد
حجم کل قرارداد اقدام نماید .صرفا ابالغ پارک به منزله پذیرش طرف قرارداد بوده و زمان و مبلغ
قرارداد به مقدار مذکور کاهش یا افزایش خواهد یافت.
 - 3پیش بینی تعداد نیروی موردنیاز جهت انجام امور ذکر شده بر عهده پیمانکار بوده که پس از
بازدید از ساختمانها و ابنیه پارک که لیست آن به نماینده متقاضی ارائه خواهد شد و برای هر فعالیت
مشخص به صورت حجمی و قیمت واحد ،قیمت کل بطور شفاف برآورد و تعیین می گردد.
 - 4متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس آخرین نرخ حقوق و مزایای
کارگران در سال جاری و بازدید از محل ارائه نمایند.

 - 5پیمانکاران بایستی مبلغ پیشنهادی خود را بدون محاسبه و لحاظ مالیات بر ارزش افزوده برآورد و
پیشنهاد نمایند.
تبصره :پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مذکور به پیمانکاران توسط پارک منوط به ارائه مدارک و
رسید مربوطه توسط پیمانکار می باشد.
 - 6قیمت پیشنهادی بر اساس حجم امور واگذار شده بوده و حدود نیروی موردنیاز جهت انجام امور
فوق باید به تایید معاونت پشتیبانی پارک برسد.
 - 7برنده مناقصه می تواند پرسنل موردنیاز خود را از نیروهای طرف قرارداد قبلی (پس از تایید
حراست پارک) انتخاب نماید.
 - 8شرکت کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه و قیمت پیشنهادی خود را در سه پاکت جداگانه به
شرح زیر قرار دهند:
پاکت الف  -حاوی ضمانت نامه بانکی یا تضمین موردنظر
پاکت ب  -حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط شرکت در مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر
که عبارت می باشند از:
 گذاشتن تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت که به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت رسیدهباشد.
 تصویر برابر اصل شده آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی که به مهر و امضاء مدیرعاملشرکت رسیده باشد.
 تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی که به مهر و امضایمدیرعامل شرکت رسیده باشد.
 تصویر برابر اصل تایید صالحیت نیروی انتظامی و سایر مجوزهای قانونی که به مهر و امضاءمدیرعامل شرکت رسیده باشد.

 کپی برابر اصل شناسنامه مدیرعامل و سایر صاحبان دارای امضاء مجاز شرکت ،که به مهر وامضاء ایشان رسیده باشد.
 آدرس قانونی شرکت با شماره تلفن و فاکس که به مهر و امضای مدیرعامل شرکت رسیدهباشد.
پاکت ج  -نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی
 - 9شرکت کنندگان در مناقصه باید پاکت الف ،ب و ج را ابتدا جداگانه الک و مهر نموده سپس همه
را در یک پاکت بزرگ که روی آن عبارت « :حاوی پاکات الف ،ب و ج» نوشته شده مجدداً الک و مهر
نموده و تا آخر وقت اداری  98/8/30به مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارائه و رسید دریافت نمایند.
 - 10متقاضیان باید مبلغ  400.000.000به صورت ضمانت نامه بانکی و چک تضمین جهت شرکت
در مناقصه در پاکت ج قرار داده و به ضمیمه سایر پاکات تحویل پارک نمایند.
تبصره  :1مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد و قابل تمدید باشد و در
صورت برنده شدن در تمام مدت قرارداد اعتبار داشته باشد.
تبصره  : 2چک شخصی و یا چک شرکت قابل قبول نخواهد بود و در صورت ارسال اینگونه چک ها در
مناقصه شرکت داده نخواهد شد.
 - 11به پیشنهاد مبهم ،مشروط ،مخدوش ،فا قد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت تعیین
شده تحویل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 12صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد هیچگونه حقی برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف یا
سلب اختیار برای پارک نمی نماید .لذا در انتخاب پیمانکار مالک رعایت صالح و صرفه دولت می
باشد.
 - 13پارک در رد تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است و دالیل در پیشنهادات به اصالع ذی نفع
خواهد رسید.

 - 14پاکات مناقصه با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه در ساعت  10صبح روز مورخ 98/09/01
بازگشایی و پیشنهادات قرائت گردیده و پس از مالحظه قیمت و با بررسی میزان صالحیت و توانایی
پیشنهاد دهنده حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از بازگشایی ،نتایج کتباً به متقاضی اعالم خواهد
شد.
 - 15سپرده برنده اول حداکثر یک هفته پس از اعالم نتایج مناقصه در صورتی که حاضر به انعقاد
قرارداد و انجام کار نباشد به نفع پارک ضبط خواهد شد.
 - 16س پرده برنده دوم حداکثر تا یک ماه پس از اعالم نتایج مناقصه نزد پارک نگهداری و سپرده سایر
متقاضیان با اخذ رسید به امضاء کننده پیشنهاد یا نماینده رسمی آنها تحویل می گردد.
 - 17مطابق قوانین و مقررات کشور کلیه شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای شرکت ثبت شده،
تایید مراجع ذی صالح قانونی از جمله نیروی انتظامی و سایر مجوزهای مربوطه باشند.
 - 18هنگام عقد قرارداد  %10کل قیمت پیشنهادی جهت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه
بانکی یا واریز به حساب سپرده پارک دریافت و پس از ارائه مفاصاحساب از مراجع ذی صالح و اعالم
رضایت ناظر مربوطه پارک ،مسترد خواهد شد.
 - 20کلیه شرکت ها ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و متعهد می گردند قبل از
انجام قرارداد با هزینه خود بیمه مسئولیت با نام و بدون نام کل نیروی شاغل خود را به کارفرما ارائه
نمایند.
 - 21شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مشمول قانون ممنوعیت مداخله وزراء ،نمایندگان و
کارکنان دولت در معامالت دولتی نباشند.
 - 22پارک حق تغییر ،اصالح یا تجدیدنظر در کلیه اسناد و مدارک و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت
تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب بر روی سایت پارک
به نشانی  www.KSTP.irقرار می گیرد و در صورتیکه پیشنهادی قبل از اعالم مراتب مزبور ،تسلیم
شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید لذا جهت اطالع از آخرین اصالحات
به عمل آمده در اسناد و مدارک مناقصه الزم است که شرکت کنندگان در مناقصه به سایت پارک
مراجعه نمایند.
و جهت کسب اطالعات بیشتر به امور درآمدها و قراردادها مراجعه و یا در تماس باشند.
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