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

 کاشان 

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

صهاخویش  نرایطاواگذارانم یدعمومیارااازاطریقامن ق مترالولهاا055حداقلاعملی تااجراییا.ابهاپیم نک راواجدا

ضالبیابهاقطرا شها،ا۵۱0گذاریاب الولهاپلیااتیلناف  شهاه اامیلیمترادراتران طبقاپروفیلاه اوادیت یلاه یااجراییاوانق

اوامشخص تافنیامنضمابهااسن د،اآم دکاتحویلاجهتابهرکابرداریابهانرحازیر:

 شرح مختصر موضوع واگذاری(-1 
 امترادراترانشها984میلیمترابهاطولاا۵۱0بهاقطرااش روگیتابهاصورتاثقلیالولهاگذاریاب الولهاپلیااتیلن

 .ااحداثاآدماروه یابتنیاپیشاس ختهامسیره یالولهاگذاریا

 ستاازاعملی تااجراییالولهاگذاریاب الولهاپلیااتیلنابهاقطره یا،ااوا شهاواا۵۱0پروژکاعب رتاا میلیمترادراتران

س ختها س ختاآدمروه یابتنیاپیشا شهابرداریاواپی دکاشرد ااحداثاوا سیره یامربوطهاب اشلیهاعملی تانق م

مسگگیر،اش تراواتخریآاآسگگ، لت،اح، ریادرالولهاگذاریاترانشگگها،ابسگگتراسگگ زیالوله،الولهاگذاری،اپرشرد ا

اطرافاوارویالولهاب امص لحامن سآ،اسنگانکسته،ان،تهاریزی،اخ شریزیانه ییاب اخ کامن سآاواتراشما

نخ لهاواخ کااضگگ فی،اهمینیناسگگ ختاآدمروادراطولامسگگیرالولهاگذاری،انگگ ملااآ اه ادراترانشگگه،احمل

خ شبرداری،ابسگگتراسگگ زی،اتسگگطیحاورگالژ،اق لآابندی،اآرم تورابندی،ابتناریزی،اآجراش ری،اپراشرد ا

ض فیاوا نتاواحملاخ کاوانخ لهاه یاا ن،ته،ازیرس زی،ابردا سآامحلاوا اطرافاحوضیهاه ب اخ کامن 

یااجرایاش ملالولهاگذاریامسگیره یامورداناراطبقاپروفیله اودیت یله یااجراییاوانقشگهاه اوا.......ابطوراشل

امشخص تافنیامربوطهامنضمابهااسن د،اآم دکاتحویلاجهتابهرکابرداری.

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

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

ااحتس باهزینهاه یاب السری،امنطقهاایاواهزینهاه یاتجهیزاوابرچید اش رگ کامح سبهاگردیدکااست.اب اری ل

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



یکامش ورادارایاصالحیتاوامدیریتافنیاواطرحاه یاعمرانیادانشه کاش ن  ا (دستگاه نظارت - 5

اخواهدبود.ا

 (مصالح  -6
ست ندارداالولهاه یاپلیااتیلناف ضالبیتهیهاواحملاواب رگیریاواریسهاشرد ااا- مصرفااموردایرا اادارایااا

اا.بهاعهدکااپیم نک رامیب نددرانبکهاجمعاآوریاف ضالبا

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

امشخص تاوانوعامص لحامصرفیاواتجهیزاتاب یستیاقبلاازااست، دکابهات ئیدادسته کانا رتابرسد.ا-

رامصرفیاازامن بعاوامع د اموردات ئیدادسته کانا رتابودکاواهمینیناتغییاپیم نک راملزمابهاتهیهاشلیهامص لحا-

ص لحاپدیداآیداب اهم هنهیاوا ص تام شخ ضرورتاتغییرادرام سطها ص لحاشهابهاوا درامحلاتأمینامن بعاوام

ات ئیدادسته کانا رتامیسرامیاب ند.

 (مدارک الزم -7

نرایطااینامن قصه،انرخاپیشنه دیا هراواامض ءدراصورتاتم یلابهانرشتادرامن قصه،اپساازامط لعهاواما-

بهاآدرساا5۱/50/۱955نگگگنبهامورخاچه ررااحداشثرات اپ ی  اوقتااداریاروزاهمراکاسگگگ یرامدارکااخوداابه

ستیا ن  ،اشدپ شه کاش  ن  ،ابلواراقطآاراوندی،ادان ست ا88۵۱8-0۵۱0۵ش  و یا تحویل مدیریت حرا

الزمابهاذشرااستامدارکاارس لیاتوسطانرشتاشنندگ  ادرامن قصهاا.دانشگاه کاشان نماییدانتظامات 

س عتا شنه ده یاقیمت،ا درامحلادفترامع ونتااداریاواا59/50/۱955ننبهامورخاروزاصبحاا۱5بهاهمراکاپی

اقداماخواهداند.احضورامن قصهااواعالمابرندکاام لیادانشه کاگشودکاخواهدانداوانسبتابهابررسیامدارک

اقیمتاه ادراجلسهامذشوراب اارائهادعوتان مهاشتبیابالم نعااست.ااگرا ابرایااستم ع

درصورتاوجوداهرگونهاابه مای اسوالادرخصوصانرایطامن قصه،اامک  ابرقراریاارتب طابهاوسیلهاضمناً    

ه یا م سا م رکات ، رزادکا5۵۱ا004۱0۱48نگگگ مداجواداغ ق یامح مذاشرکا54۱۵06۵۵0۵0،اآ ی اازاطریقا

افراهمامیاب ند.حضوریادرادانشه کا

 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

ین ا 2 بر اسبباج جدول لیل()مهر و امضبباش شببده توسببط مناقصببه گرمهلغ پیشببنهادی

 شرایط.

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

اپیشنه داتیاشهابعداازاموعداواصلانود،امطلق اترتیآااثرادادکانخواهداند.اا

 .نرشتاشنندکادرمن قصهاب یستیاموضوعامن قصهاراارویاپ شتاه یاارس لی،ادرجانم ید 

 سلآااختی رابرایا نرشتاشنندکاواایج داتکلیفاوای ا شنه د،اایج داحقیابرایا صهاواارائهاپی نرشتادرامن ق

 دانشه کانمیانم ید.ا

 .هزینهادرجاآگهیامن قصهادراروزن مهااازابرندکامن قصهادری فتاخواهداند 

 دانشه کادراردایکای اتم ماپیشنه داتامخت رااست.ا 

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

ستنک فابرندکابعدیا صورتاا صهابهاترتیآاوضعیتابرندکادوماموردابررسیاقراراخواهداگرفتاوادرا من ق

ند.ابدیهیااستااتخ ذاتصمیماپساازاانج مامراحلاالزمابعدیاسپردکاویانیزابهان،عادانشه کاضبطاخواهدا

 بعهدکاشمیسیو امن قصهاخواهدابود.ا

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

ذشرنگگدکادرااینانگگرایطااواحدانقلیهای اادارکااموراعمومیادانشگگه کامراجعهانم یداوای اب انگگم رکاتل،ناه ی

 هم هنهیاه یاالزماراابهاعملاآورد.

 سایر شرایط( -7

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

افنیاواطرحاوادرصگگورتاحسگگناانج ماش راواتسگگویهاحسگگ باش ملاب اگواه امدیریتاپیم نک ر(خواهدبود

ادراپ ی  اواگذاریاضم نتان مهاواسپردکابهاپیم نک رامسترداخواهداند.انشه کاش ن  ه یاعمرانیادا

 .ش رفرم اهییهونهاتسهیالتاواامک ن تاویژکاایادرااختی راپیم نک راقرارانخواهداداد 

 .پیم نک راحقاواگذاریاموضوعاواگذاریاراابهاغیراندارد 



 پیم نک رامسگگلولاهرگونهاتعهداخودانسگگبتابهاانگگخ صاحقیقیاواحقوقیادیهرابودکاواش رفرم اازاایناب بتا

 هیچاگونهاتعهدیانخواهدادانت.ا

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

 سلولیتاه یاحقوقیاواق نونیابهاش رگیریانیروه ی صهاشلیهام ضوعامن ق هاعهدکاباموردانی زابرایاانج مامو

اپیم نک راخواهدابود.

 .ش رفرم اب ااعالماقبلیایکاه،تهاایاوابهاصورتایکج نبهامج زابهافسخاواگذاریاخواهدابود 

 هراگونهااختالفاپیشاآمدکاابتداااتوسطامذاشرکاطرفیناواگذاریاحلاوافصلامیانوداوادراصورتاعدما

 وراحقوقیاواقرارداده یادانشه کاش ن  اموردات ییداواتوافقاطرفینامیاب ند.حصولانتیجهانارامدیریتاام

 داب اخواهدابواوظفبهاهرادلیلامورداتأییدانب نگگگند،اپیم نک راماعواملاپیم نک ردرصگگگورت اشهاهریکاازا

پیم نک رحقاا،بردش ردیهرىارابهاج ىاوىابهادارنخصاصالحیتاروز0اظرفامدتان ظراواگذاریاخط را

 .نم یداعتراضارااازخوداسلآام هرگونها

  ب ند.نا رتابرارع یتااصولاایمن ادرامحیطاش رابراعهدکاپیم نک رام 

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

ش رفرم ارأسگگ ااقداماواوارداآیدابهاعهدکاپیم نک راخواهدابوداوادرصگگورتااسگگتنک ف،اواتجهیزاتاوسگگ یلا

سپردکالزحمهازاحقاجبرا اخس راتاواردکاطبقاناراان ظراقراردادا ضم نتان مهاشسراخواهداا،ا وی اازامحلا

اشرد.

 .اپیم نک راموظفابهارع یتاشلیهایانقطهاناراتاواتذشراتاحوزکان ظراواگذاریاخواهدابود

 ن  ادرامع مالتادولتیانمیاب نگگگداواپیم نک رامعترفاوامتعهدااسگگگتاشهامشگگگمولاق نو امنعامداخلهاش رش

چن نیهاخالفاآ اث بتاگردداش رفرم امخت راخواهدابودانسگگبتابهافسگگخاواگذاریاواضگگبطاسگگپردکاحسگگنا

انج ماش راپیم نک رااقدامانم یداواپیم نک رادراایناخصوصاحقاهرگونهااعتراضاوانک یتیارااازاخوداسلآا

امیانم ید.

 هیچاگونهارابطهااسگگتخدامیاب اش رفرم اندانگگتهاواندارداواااملاخویشخوداواعواپیم نک رااقرارامیانم یداشه

ازاابتداات اانقضگگ یامدتاایناواگذاریاهراپرداختیاصگگرف ادراق لآاپیم نک ریابهاعنوا اپیم نک رادراانج ما

اموضوعاواگذاری،اصورتاخواهداگرفت.

 زادرامحیطااداریاشلیهانلون تاوانیاپیم  پیم نک رامتعهدامیانودادراطولامدتاواگذاریاوادرازم  اانج ما

اداری،ااخالقیاوامقرراتاواضگگوابطاح شماراارع یتانمودکاوادراصگگورتاعدمارع یتانگگلون تااداریاوا



اخالقیاازاطرفاپیم نک ر،اش رفرم امج زاخواهدابوداپساازایکب رااخط راواعدماتوجهاپیم نک راواگذاریا

ادولتااقدامانم ید.راابهاصورتایکطرفهافسخاوانسبتابهاضبطاتضمینابهان،عا

 
 قهول استمورد کلیه موارد ضوق 

 پیمان ارم خانوادگى ام و نان

 پیمان ارامضاش مهر و

---------------------------------------------------------------- 

ب اسالم،اضمنامط لعهاش ملانرایطامن قصهافوقاواقبولاهمهانرایطاامعاونت محترم اداری و مالی دانشگاه کاشان2

ا:ذیلامیاب نداقرارمذشور،اپیشنه داخویشابرایااجرایاموضوعامن قصهای دندکابها

مهلغ به عدد بدون لحاظ مهلغ مالیات  موبوع مناقصه

 بر ارزش اضزدوه به ریال

مهلغ به حروف بدون لحاظ مهلغ 

 ریالمالیات بر ارزش اضزدوه به 

هر متر لوله گذاری ضاب   تصفیه 

 خانه دانشگاه کاشان

  

امهر و امضای مناقصه گر                                                                                                             


