
 شرایط مناقصه عمومی لوله گذاری فاضالب از پست برق تا تصفیه خانه دانشگاه کاشان 

عملیات اجرایی و احداث لوله گذاری شببه ه جمآ روری ضاببب   درانظرادارداادانشگگه کاش نگگ  

صهارااخویش  نرایطاواگذارانم یدعمومیاازاطریقامن ق مترالولهاا055حداقلاعملی تااجراییا.ابهاپیم نک راواجدا

ضالبیابهاقطرا شها،ا۵۱0گذاریاب الولهاپلیااتیلناف  شهاه اامیلیمترادراتران طبقاپروفیلاه اوادیت یلاه یااجراییاوانق

ا:رداریابهانرحازیروامشخص تافنیامنضمابهااسن د،اآم دکاتحویلاجهتابهرکاب

 (موضوع واگذاری شرح مختصر-1 
 امترادراترانشها984میلیمترابهاطولاا۵۱0بهاقطرااش روگیتابهاصورتاثقلیالولهاگذاریاب الولهاپلیااتیلن

 .ااحداثاآدماروه یابتنیاپیشاس ختهامسیره یالولهاگذاریا

 ستاازاعملی تااجراییالولهاگذاریاب الولهاپلیااتیلنابهاقطره یا،ااوا شهاواا۵۱0پروژکاعب رتاا میلیمترادراتران

شهابرداریاواپی دکاشرد ا سیره یامربوطهاب اشلیهاعملی تانق س ختهام س ختاآدمروه یابتنیاپیشا احداثاوا

رشرد ا،اپرانشگگها،ابسگگتراسگگ زیالوله،الولهاگذاری،اش تراواتخریباآسگگل لت،احل ریادرالولهاگذاریاتمسگگیر

ما،اخ شریزیانه ییاب اخ کامن سباواتراش،انلتهاریزی،اسنگانکستهاطرافاوارویالولهاب امص لحامن سب

،اهمچنیناسگگ ختاآدمروادراطولامسگگیرالولهاگذاری،انگگ ملا،احملانخ لهاواخ کااضگگ فیآ اه ادراترانشگگه

رد ا،اآجراش ری،اپراش،ابتناریزی،اآرم تورابندی،اق لبابندیورگالژ،اتسگگطیحا،ابسگگتراسگگ زیخ شبرداری

نلته سبامحلاوا ض فیاوا،ازیرس زیاطرافاحوضچهاه ب اخ کامن  نتاواحملاخ کاوانخ لهاه یاا ،ابردا

.......ابطوراشلیااجرایاش ملالولهاگذاریامسگیره یاموردانظراطبقاپروفیله اودیت یله یااجراییاوانقشگهاه اوا

ا.،اآم دکاتحویلاجهتابهرکابرداریتافنیامربوطهامنضمابهااسن دمشخص 

  (مدت زمان اجرای کار -2
اپیشابینیاندکااست.یک( ماه )  1امتر،ا055برایاحدودااازازم  انخستیناصورتجلسهاتحویلازمین

    (مورد مناقصهبرآورد مبلغ  – 3
ست)حدوداولاطبهاازایاهرامتراش رااجرایابرآورداهزینهااولیهامبلغ صداوابی شت ا( 020،52555پنجامیلیو اواه

ا۱۵44براسگگ قاقیمتاه یاواحدامندردادرافهرسگگتابه یانگگبکهاجم اآوریاواانتق لاف ضگگال اسگگ لااری ل

سگگ زم  امدیریتاوابرن مهاریزیاششگگوراوااحتسگگ  اهزینهاه یاب  سگگریا،امنطقهاایاواهزینهاه یاتجهیزاوا

ابرچید اش رگ کامح سبهاگردیدکااست.

امیاب ند.ادانشه کاش ن  اواخی ب  امج ورادانشه کاش ن   (محل اجرای کار -4



یکامش ورادارایاصالحیتاوامدیریتافنیاواطرحاه یاعمرانیادانشه کاش ن  ا (دستگاه نظارت - 5

اخواهدبود.ا

 (مصالح  -6
ست نداردااپلیااتیلناف ضالبیلولهاه یاتهیهاواحملاواب رگیریاواریسهاشرد ااا- مصرفااموردایرا اادارایااا

اا.بهاعهدکااپیم نک رامیب نددرانبکهاجم اآوریاف ضال ا

اتهیهاواحملام بقیامص لحاموردانی زات اپ یاش رابرعهدکاپیم نک راخواهدابودا.ا-

ارسد.بامشخص تاوانوعامص لحامصرفیاواتجهیزاتاب یستیاقبلاازااستل دکابهات ئیدادسته کانظ رتا-

پیم نک راملزمابهاتهیهاشلیهامص لحامصرفیاازامن ب اوامع د اموردات ئیدادسته کانظ رتابودکاواهمچنیناتغییراا-

ص لحاپدیداآیداب اهم هنهیاوا ص تام شخ ضرورتاتغییرادرام سطها ص لحاشهابهاوا درامحلاتأمینامن ب اوام

ات ئیدادسته کانظ رتامیسرامیاب ند.

 (مدارک الزم -7

نرایطااینامن قصه،انرخاپیشنه دیا دراصورتاتم یلابهانرشتادرامن قصه،اپساازامط لعهاوامهراواامض ءا-

بهاآدرقاا58/5۱/۱955رااحداشثرات اپ ی  اوقتااداریاروزایکشگگگنبهامورخاهمراکاسگگگ یرامدارکاابهاخودا

ست یا ا88۵۱8-0۵۱0۵ش نگ  ،ابلواراقطباراوندی،ادانشگه کاش نگ  ،اشدپسگتیا تحویل مدیریت حرا

 زمابهاذشرااستامدارکاارس لیاتوسطانرشتاشنندگ  ادرامن قصهاا.انتظامات دانشگاه کاشان نمایید

درامحلادفترامع ونتااداریاا۱5/5۱/۱955روزاسهاننبهامورخاصبحاا۱5همراکاپیشنه ده یاقیمت،اس عتاابه

اقداماخواهدانگگد.احضگگورااواعالمابرندکااوام لیادانشگگه کاگشگگودکاخواهدانگگداوانسگگبتابهابررسگگیامدارک

ات.امن قصهاگرا ابرایااستم عاقیمتاه ادراجلسهامذشوراب اارائهادعوتان مهاشتبیابالم ن ااس

اموظفابهاارائهاسرویساای  اواذه  امط بقااینانرایطاخواهدبود.۱9/۱/۱955برندکامن قصهاازات ریخا

هرگونهاابه مای اسوالادرخصوصانرایطامن قصه،اامک  ابرقراریاارتب طابهاوسیلهاادرصورتاوجود ضمناً   

ه یا م قا م رکات ق یاا،5۵۱ا004۱8۱48نگگگ ل رزادکآ مداجواداغ مذاشرکا54۱۵83۵۵8۵0امح ی اازاطریقا

اب ند.حضوریادرادانشه کافراهمامیا

 پاکت الف:

صه در شرکت سپرده بابت پرداختی ضیش سا  به ریال 4525552555 مهلغ به مناق   ح

 .کاشان دانشگاه سپرده حسا  نام به 1855500004



 : پاکت      

 .پیمان موبوع انجام برای الزم مجوزهای و مدارک (1

 .مناقصه گر توسط مناقصه شرایط شده امضا و مهر (،

 . کار انجام حسن ارائه (3

اا:ج پاکت

 ()مهر و امضاء شده توسط مناقصه گرمهلغ پیشنهادی

 سپردکاوا ندکاواف قدا سبتابهاحداقلاقیمتادادکا ض فهان س قادرصدای اا شنه داتامشروطاوامبهماوابرا بهاپی

اپیشنه داتیاشهابعداازاموعداواصلانود،امطلق اترتیبااثرادادکانخواهداند.اا

 .نرشتاشنندکادرمن قصهاب یستیاموضوعامن قصهاراارویاپ شتاه یاارس لی،ادردانم ید 

 صهاواار سلبااختی رابرایانرشتادرامن ق نرشتاشنندکاواایج داتکلیفاوای ا شنه د،اایج داحقیابرایا ائهاپی

 دانشه کانمیانم ید.ا

 .هزینهادرداآگهیامن قصهادراروزن مهااازابرندکامن قصهادری فتاخواهداند 

 دانشه کادراردایکای اتم ماپیشنه داتامخت رااست.ا 

 سیو ا شخیصاشمی سپردکاویاب ات ضبطا ضمنا نود،ا صرفا درصورتیاشهابرندکااولاازاتنظیماواگذاریامن

ستنک فابرندکابعدیا صورتاا صهابهاترتیباوضعیتابرندکادوماموردابررسیاقراراخواهداگرفتاوادرا من ق

بعدیاامسپردکاویانیزابهانل ادانشه کاضبطاخواهداند.ابدیهیااستااتخ ذاتصمیماپساازاانج مامراحلا ز

 بعهدکاشمیسیو امن قصهاخواهدابود.ا

 سن دامن قصهاجهتامص حبهاواتوجیهابرن مهاه اواآن لیزه یاخودای ابها ستاقبلاازاتحویلاا پیم نک راموظفاا

نگگم رکاتللناه یاذشرنگگدکادرااینانگگرایطاب اواحدانقلیهای اادارکااموراعمومیادانشگگه کامراجعهانم یداوای ا

 .آورداهم هنهیاه یا زماراابهاعمل

 (سایر شرایط -7

 سراازاگزارشاش رشرداا%0ضم نتان مهاب نکیاواا%0مبلغاقرارداد)ا%۱5ضم نتاحسناانج ماش را ازامحلاش

افنیاواطرحادرصگگورتاحسگگناانج ماش راواتسگگویهاحسگگ  اش ملاب اگواه امدیریتوااخواهدبودپیم نک ر(

ا.ضم نتان مهاواسپردکابهاپیم نک رامسترداخواهدانداواگذاریدراپ ی  ااه یاعمرانیادانشه کاش ن  

 .ش رفرم اهیچهونهاتسهیالتاواامک ن تاویژکاایادرااختی راپیم نک راقرارانخواهداداد 

 راابهاغیراندارد.اواگذاریپیم نک راحقاواگذاریاموضوعا 



 پیم نک رامسگگلولاهرگونهاتعهداخودانسگگبتابهاانگگخ صاحقیقیاواحقوقیادیهرابودکاواش رفرم اازاایناب بتا

 هیچاگونهاتعهدیانخواهدادانت.ا

 شلیهاحوادثان نیاازاش ر،انقصاعضواوای افوتانیروه ،ادراحیناش رابرعهدکاپیم نک رامیاب ند.ا 

 هاعهدکاباموردانی زابرایاانج ماموضگگوعامن قصگگهشلیهامسگگلولیتاه یاحقوقیاواق نونیابهاش رگیریانیروه یا

اپیم نک راخواهدابود.

 ش رفرم اب ااعالماقبلیایکاهلتهاایاوابهاصورتایکج نبهامج زابهافسخاواگذاریاخواهدابود. 

 حلاوافصلامیانوداوادراصورتاعدمااواگذاریهراگونهااختالفاپیشاآمدکاابتداااتوسطامذاشرکاطرفینا

  کاش ن  اموردات ییداواتوافقاطرفینامیاب ند.نظرامدیریتااموراحقوقیاواقرارداده یادانشهحصولانتیجها

 داب اخواهدابواوظفبهاهرادلیلامورداتأییدانب نگگگند،اپیم نک راماعواملاپیم نک ردرصگگگورت اشهاهریکاازا

پیم نک رحقاا،بردش ردیهرىارابهاج ىاوىابهادارنخصاصالحیتاروز8اظرفامدتاواگذارین ظرااخط را

 .نم یدرااازخوداسلبام اهرگونهااعتراض

  ب ند.نظ رتابرارع یتااصولاایمن ادرامحیطاش رابراعهدکاپیم نک رام 

 صوراابوا اجمع اپیم نک ر سهلاانه رىاواق س رات اشهابراثراب ااحتی ط ،ا س تابراجبرا ااهزینهاخ سی ا،تأ

 ارأسگگ ااقداماواوارداآیدابهاعهدکاپیم نک راخواهدابوداوادرصگگورتااسگگتنک ف،اش رفرمواتجهیزاتاوسگگ یلا

سپردکالزحمهازاحقاجبرا اخس راتاواردکاطبقانظراان ظراقراردادا ضم نتان مهاشسراخواهداا،ا وی اازامحلا

اشرد.

 اخواهدابود.اواگذاریپیم نک راموظفابهارع یتاشلیهایانقطهانظراتاواتذشراتاحوزکان ظرا

 تادولتیانمیاب نگگگداواپیم نک رامعترفاوامتعهدااسگگگتاشهامشگگگمولاق نو امن امداخلهاش رشن  ادرامع مال

ناواضگگبطاسگگپردکاحسگگاواگذاریچن نچهاخالفاآ اث بتاگردداش رفرم امخت راخواهدابودانسگگبتابهافسگگخا

انج ماش راپیم نک رااقدامانم یداواپیم نک رادراایناخصوصاحقاهرگونهااعتراضاوانک یتیارااازاخوداسلبا

امیانم ید.

 اسگگتخدامیاب اش رفرم اندانگگتهاواندارداواهیچاگونهارابطهااخوداواعواملاخویشاپیم نک رااقرارامیانم یداشه

هراپرداختیاصگگرف ادراق لباپیم نک ریابهاعنوا اپیم نک رادراانج مااواگذاریایناامدتاازاابتداات اانقضگگ ی

ا،اصورتاخواهداگرفت.واگذاریموضوعا

 درامحیطااداریاشلیهانلون تاوانیزااپیم  وادرازم  اانج مااواگذاریپیم نک رامتعهدامیانودادراطولامدتا

اداری،ااخالقیاوامقرراتاواضگگوابطاح شماراارع یتانمودکاوادراصگگورتاعدمارع یتانگگلون تااداریاوا



ااریواگذاخالقیاازاطرفاپیم نک ر،اش رفرم امج زاخواهدابوداپساازایکب رااخط راواعدماتوجهاپیم نک را

التااقدامانم ید.راابهاصورتایکطرفهافسخاوانسبتابهاضبطاتضمینابهانل ادو

 
 قهول استمورد لیه موارد ضوق ک

 پیمان ارم خانوادگى ام و نان

 پیمان ارامضاء و مهر

ا

ا


