
 میهاروصنعتی  هنشگادا تامین بخشی از نیروي انسانی مناقصه یآگه

 قرارداد پیوستی) بر اساس (1402 لسادر  میهاروصنعتی  هنشگادا نیروي انسانیبخشی از تامین :  موضوع مناقصه  -1

 توام با ارزیابی ايعمومی یک مرحله نوع مناقصه  : -2

 ارومیهصنعتی دانشگاه  – ابتداي جاده بند ،2باالتر از گلشهر  ارومیه،نام و نشانی مناقصه گزار  :  -3

 به آدرس –دولت  یکی: از طریق سامانه تدارکات الکترون  محل تحویل اسناد به متقاضیان -4

 خواهد بود. شنبهپنجروز   11/12/1401ت یلغا شنبهیکروز  07/12/1401خ یاز تار:   ازسایتاسناد  دریافتمهلت  -5

 شنبهیکروز  21/12/1401 مورخه 19تا ساعت :    قیمتپیشنهاد ارائهمهلت  -6

 شنبهدوروز  22/12/1401تاریخ بازگشایی پاکتها  :   -7

بایستی  ،سامانه تدارکات در الزحمهبراساس آنالیز اقالم و درصد حق قیمتپیشنهاد  اطالعات درخواستی واز بارگذاري  بعد -9

 .گردددانشگاه تحویل  دبیرخانهمهروموم شده به  سربسته و صورته هاي الف بصرفأ پاکت

 می باشد. ریال 000/000/000/105مبلغ برآورداولیه: -10

سپرده دانشگاه  به نام0200614149008حساب شماره به که ال یر 000/000/250/5 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: -12

تصویر  ،بارگذاري از بعد وه یته ،سه ماه اعتبار باشد دارايکه  یضمانت نامه بانک فیش بانکی و یا بصورت ارومیهصنعتی 
تحویل دانشگاه  دبیرخانهبه  در قالب پاکت الفاصل آن  ،تدارکات الکترونیکی دولت انهدرسامفیش بانکی  یاضمانتنامه بانکی 

 .از دور مناقصه حذف خواهد شدکننده شرکتدر غیر اینصورت . گردد

 خواهد بود.29/12/1402 تیلغا 01/01/1402خ یاز تار  مدت قرارداد : -13

 خواهد بود. پیمانکاري سود درصدبه صورت ها باشد و ارائه قیمت توسط شرکتنفر می 43تعداد نیروهاي شرکتی -14

 باشد.درطول سال برعهده پیمانکار میبرحسب نوع فعالیت نیروها  ملزوماتتحویل  -15

ابالغ میزان افزایش سال جدید درصورت  پس از تصویب و انجام خواهد شد و 1401محاسبات برمبناي پایه حقوقی سال -16
 .خواهد شدهاي پیمانکار اعمال وضعیت

 طرف کارفرما انجام خواهد شد. قرارداد درصورت تامین اعتبار ازدرپایان  باز خرید مرخصی درآنالیز منظور نگردیده و -17

 میزان سود پیمانکاري محاسبه شده ارائه گردد. ها وآنالیز دقیق هزینهپیشنهاد قیمت ارائه شده توسط پیمانکار باید  در-18

در صورت تصویب نهایی طرح ساماندهی نیروي و  دانشگاه در قبول یا رد هریک از پیشنهادات ارائه شده مختار خواهد بود -19

نحوه ادامه قرارداد پیمانکاران بخش خصوصی با مراکز دولتی یا هرگونه تعدیل، کاهش یا فسخ و ... مشخص شدن  وانسانی 
 پیمانکار بعد از اخذ نظر کارفرما ملزم به رعایت و قبول موضوع بوده و هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

  044-31980000 -شماره تلفن :با دستگاه مناقصه گزار اساطالعات تم -20
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