بسمه تعالی

تاریخ:

دعوتنامه شرکت درمناقصه
از :اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
به :موسسه غیردولتی.....
موضوع :دعوت به مناقصه
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به استناد ماده  41قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت( )2مصوب  93/12/04مجلس شورای اسالمی و باستناد مفاد بخشنامه  84136مورخ ( 85/7/5آیین نامه اجرایی بند"ج"
ماده  12قانون برگزاری مناقصات) مجوز دارد امور خرید خدمات آموزشی مدارس تحت پوشش خود را به شرح ذیل از طریق
مناقصه به اشخاص حقوقی ایرانی(اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و حوزه های علمیه)به عنوان موسسه در حکم نهاد عمومی
غیردولتی(،شرکتهای بخش خصوصی ،تعاونی و موسسات آموزشی غیردولتی)دارای مجوز و صالحیتهای فنی ،عمومی و
تخصصی (آموزشی و مالی) مورد تایید وزارت آموزش و پرورش واگذار کند.
بدینوسیله ازآن موسسه محترم دعوت می شود در مناقصه ای با مشخصات مشروحه زیر شرکت نماید.
 -1موضوع مناقصه:
خرید خدمات آموزشی با محوریت تامین کادرآموزشی واجد شرایط برای مدارس دولتی فاقد ظرفیت کافی در مناطق تحت
پوشش استان یزد به منظور پوشش تحصیلی حداکثری دانش آموزان الزم التعلیم واجرای کامل فعالیت های رسمی واحد
آموزشی و برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش در تمامی دوره های تحصیلی در  3حوزه تفکیک شده استان که
به ترتیب ناحیه 2یزد ،شهرستان مناطق ( 1اردکان،میبد،زارچ ،اشکذر) و شهرستان و مناطق ( 2خاتم،بهاباد،تفت،
ابرکوه،نیر،مروست،بافق،مهریز) استان یزد می باشند.
شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار:
 -1-2شناسایی و تامین نیروهای آموزشی واجد صالحیت عمومی ،تخصصی وحرفه ای به تعداد مشخص شده در فرم
شماره  1ضمیمه آمده است.
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رعایت دقیق کلیه فرایندهای آموزشی و پرورشی در پرتو برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین ،اعم از
تدریس ،کالس داری ،تعهد اجرای تعهدات آموزشی ،ارزشیابی های مستمر پیشرفت تحصیلی ،تصحیح اوراق و
تنظیم و امضای لیست نمرات ،رعایت روابط معلمی و شاگردی مبتنی براخالق فردی ،رعایت تقویم اجرایی
آموزش و بودجه بندی و سای ر شرایط الزم برای آموزش های نظری و عملی مطابق استاندارد مربوطه که در
وزارت آموزش وپرورش وجود دارد.
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اجرای قوانین ،مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه های آموزش و پرورش حاکم بر مدارس دولتی و عادی و
همکاری مستمر و الزم با ناظران و بازرسان اداره کل آموزش وپرورش استان یزد.
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رعایت اصول اخالق حرفه ای و اصول ایمنی و بهداشت در محیط آموزش و اجرای برنامه های توانمند سازی
معلمان در بدو خدمت و حین خدمت.

 -3محل ارائه خدمات:
مدارس دولتی و عادی در  3حوزه تفکیک شده استان؛ که به ترتیب به ترتیب ناحیه 2یزد ،شهرستان مناطق 1
(اردکان،میبد،زارچ ،اشکذر) و شهرستان و مناطق ( 2خاتم،بهاباد،تفت ،ابرکوه،نیر،مروست،بافق،مهریز) استان یزد.
مدت اجرای خدمات:
ارائه خدمات آموزشی برای سال تحصیلی ( 1399-1400متناسب با تقویم فعالیت های آموزشی کشور) به مدت  8هشت ماه.
 -4مبلغ برآورد خدمات:
مبلغ درچارچوب قانون کار و متناسب با میزان ساعت کار(با لحاظ احتساب  24ساعت تدریس به عنوان کار تمام وقت و لحاظ
 5روز درهفته) محاسبه شده براساس طول مدت  8ماه به تعداد نفرات و تفکیک هر حوزه که در فرم شماره  1ضمیمه آمده
است.
 -5مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار (جهت شرکت درمناقصه) برابر با () 500،000،000پانصد میلیون ریال است که
باید به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گزار (اداره کل آموزش و پرورش استان یزد) تهیه گردد .الزم است در
ضمنانت نامه قید گردد "مربوط به پروژه خرید خدمات آموزشی در یکی از  3حوزه مذکور".
تبصره :مناقصه گران برای شرکت در مناقصه هریک از  3حوزه اعالم شده ،موظفند ضمانت نامه جداگانه با قید نام حوزه
مربوطه تهیه نمایند.
 -6زمان تحویل اسناد:

اسناد مناقصه از روز شنبه  99/8/17از طریق مراجعه به اداره مشارکت ها و مدارس غیردولتی اداره کل آموزش و پرورش
استان یزد قابل دریافت می باشد.
 -8آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:

مناقصه گران حداکثر تا ساعت  12روز پنجشنبه  99/8/22مهلت دارند اسناد مشخص شده در دستورالعمل اعالمی را به
نشانی مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -9نشانی تسلیم پیشنهادها:

یزد ،چهارراه فرهنگیان ،کوچه سردوراه ،اداره کل آموزش و پرورش استان یزد واحد حراست اداره کل آموزش و پرورش استان
یزد.
پیشنهاد قیمت:
برابر با درصد پیشنهادی شرکت کننده؛ بابت حق نظارت و سرپرستی نسبت به برآورد کل انجام شده توسط مناقصه گزار
است که باید در فرم پیشنهاد قیمت (فرم  1ضمیمه) ثبت گردد.

مناقصه گر(پیمانکار)

مناقصه گزار

دستورالعمل
دستورالعمل و شرایط شرکت در مناقصه خرید خدمات آموزشی آموزش و پرورش استان یزد.
 -1حدود پیشنهاد:
آموزش و پرورش استان یزد که از این به بعد در این دستورالعمل و سایر اسناد و مدارک مناقصه ،مناقصه گزار نامیده می شود
در نظر دارد به استناد ماده  41قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2مصوب  1393مجلس
شورای اسالمی؛ خرید خدمات آموزشی با محوریت تامین کادر آموزشی واجد شرایط برای مدارس دولتی فاقد ظرفیت کافی در
مناطق تحت پوشش استان یزد به منظور پوشش تحصیلی حداکثری دانش آموزان الزم التعلیم و اجرای کامل فعالیت های
رسمی واحد آموزشی و برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه دوره
های اول و دوم در  3حوزه تفکیک شده استان که به ترتیب ناحیه 2یزد ،شهرستان مناطق ( 1اردکان،میبد،زارچ،
اشکذر) و شهرستان و مناطق ( 2خاتم،بهاباد،تفت ،ابرکوه،نیر،مروست،بافق،مهریز) استان یزد را به شرح اسناد
مناقصه حاضر به مناقصه بگذارد.
 -2مناقصهگران واجد شرایط:
در مناقصه حاضر؛ مناقصه گران عالوه بر شرا یط عمومی الزم باید دارای مجوز قانونی برای تاسیس و فعالیت در حوزه آموزش و
پرورش رسمی عمومی در محدوده استان یزد و حداقل سه سال سابقه اجرایی و تجربه قابل قبول در حوزه آموزشی مشابه با
موضوع مناقصه و توا ن تامین نیروی انسانی آموزش دیده و با تجربه و مورد تایید آموزش و پرورش به تعداد مورد نیاز ،حسن
سابقه در کارهای قبلی ،توان فنی و برنامه ریزی ،صالحیت مدیریتی و توان مالی الزم برای انجام تعهدات قراردادی و به ویژه
پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایای کارکنان تحت پوشش بدون دریافت وجه از آموزش و پرورش باشند.
 -3یک پیشنهاد برای هر پیشنهاد دهنده در هر حوزه:
هر یک از مناقصه گران حاضر در مناقصه تنها میتوانند یک پیشنهاد برای هریک از  3حوزه اعالمی بصورت جداگانه ارائه

دهند.
 -4مدارک الزم برای پیشنهاد در مناقصه:

الف) ضمانت نامه شرکت در مناقصه طبق ماده  5دستورالعمل.
ب) برگ پیشنهاد مناقصه یا قیمت پیشنهادی (فرم شماره  )1تکمیل شده با امضا و مهر توسط مناقصه گر.
ج) اسناد و مدارک موسسه و مشخصات کامل موسسین و مجوزهای اخذ شده از وزارت آموزش و پرورش.
مناقصه گزار تمام اطالعات دریافتی را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری می نماید.
 -5ضمانت نامه شرکت در مناقصه:
 -1-5مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه باید وجه الضمان را به صورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت و بدون قید و
شرط و دارابودن مدت اعتبار اولیه  3ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار
برای یک دوره دیگر که توسط یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی به نام اداره کل آموزش و پرورش استان یزد بابت

تضمین شرکت در مناقصه هر یک از حوزه های اعالمی تهیه و در پاکت مورد نظر(الف) ارائه نماید.
 -2-5پیشنهادهای فاقد ضمانت نامه شرکت در مناقصه قابل قبول نبوده و رد خواهند گردید.

 -3-5ضمانت نامه های شرکت در مناقصه مناقصه گران به استثنای برنده مناقصه و مناقصه گری که پیشنهاد وی در مرتبه
دوم قرار می گیرد در اسرع وقت آزاد شده و مراتب به مناقصه گران اعالم خواهد گردید.
 -4-5ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده مناقصه و مناقصه گری که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد در تاریخ مبادله
پیمان(قرارداد نهایی) و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات عودت داده خواهد گردید.
 -5-5در صورت لزوم؛ این ضمانت نامه به هزینه مناقصه گران در محدوده مدت تعیین شده برای تجدید آن تمدید خواهد

گردید.
توجه :ضمانت نامه شرکت در مناقصه در حالتهای زیر ضبط می شود:
الف)هرگاه مناقصه گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد پس بگیرد.
ب) در مورد برنده مناقصه در صورتی که پیمان (قرارداد نهایی) را امضا نکند یا ضمانت نامه اجرای تعهدات را طبق ماده 16

این دستورالعمل نسپارد.
 -6مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه:
پیشنهادها به مدت سی روز پس از تاریخ گشایش ،اعتبار خواهند داشت .پیشنهاد دهنده در صورت درخواست مناقصه گزار با
تمدید مهلت اعتبار پیشنهاد خود به مدت  30روز پس از مدت اولیه؛ موافقت دارد.
 -7شکل پیشنهاد و امضای آن:
پیشنهاد دهنده موظف است نسخه اصلی اسناد؛ شامل مدارک به شرح مندرج در بند  4این دستورالعمل را تکمیل و تحویل
نماید .فرم پیشنهاد باید به شکل تعیین شده بدون هیچ گونه تغییر در آن تهیه گردد .تمامی صفحات و اوراق اسناد مناقصه

باید دارای امضای مجاز و مهر موسسه پیشنهاد دهنده باشد.
پیشنهاد نباید حاوی تغییرات ،حذفیات یا اضافات باشد مگر آنکه در دستورالعمل های مناقصه گزار اعالم شده باشد .پیشنهاد

باید بدون هیچ گونه شرط یا ابهامی بیان شود .به پیشنهاد های مشروط و یا مبهم رسیدگی نخواهد شد.
 -8تحویل پیشنهادها:
 -1-8الک و مهر کردن همه پاکت ها
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پیشنهادهایی که به شرح بند  4تهیه می شوند باید در سه پاکت به شرح زیر گذارده شوند:

الف) یک پاکت که با حرف (الف ) مشخص می شود حاوی سند تضمین شرکت در مناقصه می باشد.
ب) یک پاکت که با حرف (ب) مشخص شده و حاوی مدارک زیر می باشد:
-1ب -اسناد و مدارک موسس یا موسسین موسسه آموزشی(کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه).
-2ب -اسناد و مجوزهای اخذ شده موسسه از وزارت آموزش و پرورش.
ج) یک پاکت که با حرف (ج) مشخص می شود حاوی برگ پیشنهاد قیمت کل مناقصه(فرم  1ضمیمه) می باشد.
 -3-8کلیه اسناد و مدارک پاکت های (ب) و(ج) باید دارای مهر و امضا موسس یا موسسین باشد.
 -9مهلت تحویل پیشنهادها:
پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت  12روز پنجشنبه تاریخ 99/8/22به نشانی مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت گردد.
مناقصه گزار می تواند به تشخیص خود مهلت تحویل پیشنهادها و زمان گشایش پیشنهادها را با صدور اصالحیه هایی تمدید
کند که در این صورت کلیه حقوق و تعهدات مناقصه گزار و پیشنهاد دهندگان تابع مهلت تمدید شده خواهد بود.
 -11پیشنهادهای تأخیردار:

هر پیشنهادی که پس از مهلت تحویل پیشنهادها به شرح مندرج در بند  9ارسال گردد باز نشده و به پیشنهاد دهنده عودت
داده می شود .در ضمن هیچ یک از پیشنهاد ها پس از تحویل به مناقصه گزار قابل اصالح نخواهد بود.

 -11گشایش و ارزیابی پیشنهادها:

پاکت های حاوی پیشنهادها به ترتیب زیر به وسیله کمیسیون مناقصه گزار باز خواهد شد:
 -1ابتدا پاکت (الف) با رعایت قانون جدید برگزاری مناقصات باز خواهد شد .چنانچه محتویات این پاکت حاوی مدارک پیش
بینی شده در بند  8نباشد پیشنهاد مربوطه رد می گردد و اقدامی برای پاکتهای دیگر به عمل نخواهد آمد و این پاکت ها به

پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.
-2درصورت تایید پاکت (الف) کمیسیون مناقصه با بررسی صحت و کفایت مستندات پاکت (ب) نسبت به بازگشایی پاکت
(ج) اقدام می نماید.

-3پس از بازگشایی پاکت ها و بررسی قیمت ها ،مناسب ترین قیمت پیشنهادی انتخاب و برنده مناقصه اعالم می گردد.

 در زمان گشایش پاکت ها نماینده یا نمایندگان موسسین پیشنهاد دهنده به تعداد حداکثر  1نفر می توانند حضور



داشته باشند.
تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهادی در ساعت  10صبح روز یک شنبه تاریخ  99/8/25خواهد بود.

 -12واگذاری و مبادله قرارداد یا پیمان:

مناقصه گزار؛ قرارداد را به مناقصه گری که پیشنهاد وی کامل و دارای مناسبترین قیمت بوده و عالوه بر آن واجد شرایط برای

اجرای رضایت بخش قرارداد تشخیص داده باشد واگذار خواهد کرد.
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مناقصه گزار حق دارد در چارچوب قانون برگزاری مناقصات هر یک از پیشنهاد ها را قبول یا رد کرده و یا فرآیند مناقصه را لغو
نماید و تمام پیشنهاد ها را در هر زمان پیش از ابالغ نامه پذیرش ،رد کند و از این بابت هیچ مسئولیت و تعهدی را در برابر
حق قبول یا رد پیشنهاد ها:

مناقصهگران نخواهد داشت.
در صورت لغو مناقصه ،مناقصه گزار بیدرنگ مناقصه گران را از تصمیم خود مطلع می سازد.
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پیش از انقضای مدت اعتبار پیشنهاد ،مناقصه گزار؛ برنده مناقصه را به صورت کتبی با ارسال نامه پذیرش مطلع خواهد ساخت.
واگذاری قرارداد:

مناقصه گر برنده مناقصه ،باید وصول این ابالغیه را به مناقصه گزار اعالم نماید.
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مناقصه گزار پس از ابالغ نامه پذیرش ،اسناد پیمان (قرارداد نهایی) را تهیه و از مناقصه گر برنده مناقصه دعوت می کند تا در
امضا و مبادله قرارداد:

مهلت تعیین شده حداکثر  7روز  ،برای امضا و مبادله آن به نشانی مناقصه گزار مراجعه کند.
 -16ضمانت نامه انجام تعهدات:
ظرف مدت حداکثر  7روز پس از تعیین برنده مناقصه؛ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات از مناقصه گر برنده اخذ خواهد شد.
امتناع مناقصه گر برنده مناقصه و یا تاخیر غیر موجه وی در امضای قرارداد یا سپردن ضمانت نامه انجام تعهدات ،به
مناقصه گزار حق می دهد که وجوه مربوط به ضمانت نامه شرکت در مناقصه را ضبط کرده و با برنده دوم مبادرت به مبادله

قرارداد نماید؛ در صورت امتناع برنده دوم ،ضمانت نامه وی نیز ضبط شده و مناقصه تجدید خواهد گردید.
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هرگاه در جریان مناقصه اطالع حاصل گردد که مناقصه گرانی به زیان مناقصه گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه
کردهاند و مراتب به مناقصه گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصه گزار این امر صورت گرفته باشد ،مناقصه لغو
خواهد گردید و مناقصه گزار گزارش امر را با درج مشخصات پیشنهاد دهندگانی که در این جریان شرکت داشته اند برای اقدام
قانونی به مراجع ذیصالح ارسال خواهد کرد.
فساد و تبانی مصالحه به زیان دولت

-18
هرگاه هریک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات؛ اعتراض داشته باشد ،می تواند در
چارچوب قانون یاد شده ،شکایت خود را مطرح نماید.
رسیدگی به شکایات:

 -19وظایف برنده مناقصه:

-1-19

-2-19
-3-19

-4-19
-5-19

-6-19
-7-19
-8-19

-9-19
-10-19
-11-19
-12-19
-13-19
-14-19

برنده مناقصه ملزم به رعایت مقررات جاری آموزش و پرورش و حفظ اسرار و اموال آن می باشد و موظف است
تمامی نیروهای به کار گرفته برای انجام امور خدمات آموزشی را به تعداد مورد نیاز مدارس؛ مطابق دستورالعمل
ساماندهی نیروی انسانی و نیروی گزینش شده و شاغل در طرح مذکور به کارگیری نماید .در صورت درخواست
اداره کل نسبت به تعویض و جایگزین نمودن نیروها ،حداکثر ظرف مدت یک هفته به تشخیص مناقصه گزار اقدام
نماید.
کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار (بیمه ومالیات) خواهد بود.
تمام حقوق و مزایا و هزینه های قانونی نیروهایی که بکار گرفته خواهد شد با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل و
تبصره ماده  37قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده برنده مناقصه می باشد و مناقصه گزار هیچ گونه تعهدی
در این خصوص نخواهد داشت.
برنده مناقصه می بایست پاسخگوی مسائل قانونی مراجع ذیربط (اداره کار و امور اجتماعی و )...در ارتباط با کلیه
امور مربوط به نیروهایی که به کار گرفته می شوند به خصوص حقوق و مزایا مقرر در قانون باشد.
برنده مناقصه موظف است؛ حقوق و مزایای ماهیانه نیروها را از محل وجوهات شرکت ،حداکثر تا سوم ماه بعد
پرداخت و لیست مربوط را جهت اطالع اداره کل آموزش و پرورش یزد و دریافت وجه ماهانه موضوع قرارداد ارائه
نماید.
موسسه طرف قرارداد؛ حق واگذاری کار به دیگران را ندارد.
برنده مناقصه می بایست یک نفر(که قادر به سرپرستی نیروها باشد) را برای سرپرستی و پاسخگویی کتباً به
مناقصه گزار معرفی نموده که در تمامی ساعات قابل دسترس ادارات شهرستان/ناحیه باشد.
برنده مناقصه باید توان پرداخت حداقل  2ماه حقوق پرسنل را قبل از ارائه میزان کارکرد پرسنل و پرداخت آن
توسط اداره کل آموزش و پرورش یزد را داشته باشد .شایان ذکر است عدم پرداخت حقوق به معنای انصراف تلقی
می گردد و سپرده برنده مناقصه به نفع دولت ضبط می گردد.
پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل بایستی فقط از طریق سیستم بانکی صورت گیرد .موسسه جهت دریافت وجه
قرارداد ،فیش پرداختی همراه با مهر و تایید بانک عامل را؛ همه ماهه به مناقصه گزار ارائه نماید.
الزم است فیش پرداختی بیمه هر ماه پرسنل را پس از تایید بانک عامل به مناقصه گزار ارائه نماید.
پرداخت وجه قرارداد منوط به تایید ناظر یا ناظرین و عوامل اجرایی مالی مناقصه گزار می باشد.
هزینه بیمه مسئولیت بر عهده مناقصه گر می باشد.
پرداخت هزینه های خرید خدمات آموزشی به طرف قرارداد ،منوط به تامین اعتبار و پرداخت آن توسط وزارت
متبوع می باشد.
محاسبه حق اوالد برای افرادی صورت می پذیرد که  720روز بیمه داشته باشند.

 -15-19با توجه به برگزاری همزمان مناقصه در سه حوزه (ناحیه 2یزد ،شهرستان مناطق  1و شهرستان و مناطق 2
استان یزد) اشخاص حقوقی صالحیت دار می توانند در مناقصه هر  3حوزه شرکت نمایند.
 -16-19مناقصه گر موظف است به درخواست مناقصه گزار؛ به تکمیل و بارگذاری اطالعات پرسنل بکار گیری شده در
سامانه ای که بدین منظور طراحی می گردد؛ اقدام نماید.

فرم شماره 1

بسمه تعالی
تاریخ:

فرم پیشنهاد قیمت
به :اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
از :موسسه ..................
با سالم و احترام
به استحضار می رساند که اینجانب  ............................مدیر عامل موسسه...............................................
دارای مجوز به شماره ............................متقاضی شرکت در مناقصه خرید خدمات آموزشی حوزه ناحیه  2یزد به
تعداد  265نفر پرسنل در سال تحصیلی  1399-1400می باشم و مبلغ پیشنهادی خود را به شرح زیر اعالم
می نمایم:
برآورد  8ماه(ریال)

درصد حق نظارت و سرپرستی پیمانکار

مبلغ نهایی به عدد(ریال)

57/149/211/111
مبلغ کل به حروف:
ضمناً اینجانب اعالم می نمایم که این موسسه توسط اداره مشارکت های اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در
سال های  97-98و  98-99تایید صالحیت شده است و ضمانت نامه بانکی /فیش شماره
به عنوان سپرده ضمیمه می باشد .همچنین متعهد می گردم که در صورت برنده شدن در مناقصه با مبلغ مذکور،
طرح طبقه بندی مشاغل را براساس ضوابط و مقررات اجرا نموده و حقوق و مزایای نیروها را زیر نظر
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد پرداخت نمایم.
مهر و امضا
موسسه متقاضی
تاریخ
آدرس موسسه:
تلفن موسسه :

تلفن همراه:

فرم شماره 1

بسمه تعالی

تاریخ:

فرم پیشنهاد قیمت
به :اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
از :موسسه.....................
با سالم و احترام
به استحضار می رساند که اینجانب  ............................مدیر عامل موسسه...............................................
دارای مجوز به شماره ............................متقاضی شرکت در مناقصه خرید خدمات آموزشی حوزه شهرستان
مناطق ( 1اردکان،میبد،زارچ ،اشکذر) یزد به تعداد  229نفر پرسنل در سال تحصیلی  1399-1400می باشم و
مبلغ پیشنهادی خود را به شرح زیر اعالم می نمایم:
برآورد  8ماه(ریال)

درصد حق نظارت و سرپرستی پیمانکار

مبلغ نهایی به عدد(ریال)

49/299/121/111
مبلغ کل به حروف:
ضمناً اینجانب اعالم می نمایم که این موسسه توسط اداره مشارکت های اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در
سال های  97-98و  98-99تایید صالحیت شده است و ضمانت نامه بانکی /فیش شماره
به عنوان سپرده ضمیمه می باشد .همچنین متعهد می گردم که در صورت برنده شدن در مناقصه با مبلغ مذکور،
طرح طبقه بندی مشاغل را براساس ضوابط و مقررات اجرا نموده و حقوق و مزایای نیروها را زیر نظر
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد پرداخت نمایم.

مهر و امضا
موسسه متقاضی
تاریخ
آدرس موسسه:
تلفن موسسه :

تلفن همراه:

فرم شماره 1

بسمه تعالی

تاریخ:

فرم پیشنهاد قیمت
به :اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
از :موسسه ............................
با سالم و احترام
به استحضار می رساند که اینجانب  ............................مدیر عامل موسسه...............................................
دارای مجوز به شماره ...............متقاضی شرکت در مناقصه خرید خدمات آموزشی حوزه شهرستان و مناطق 2
(خاتم،بهاباد،تفت ،ابرکوه،نیر،مروست،بافق،مهریز) یزد به تعداد  226نفر پرسنل در سال تحصیلی 1399-1400
می باشم و مبلغ پیشنهادی خود را به شرح زیر اعالم می نمایم:
برآورد  8ماه(ریال)

درصد حق نظارت و سرپرستی پیمانکار

مبلغ نهایی به عدد(ریال)

48/653/281/111
مبلغ کل به حروف:
ضمناً اینجانب اعالم می نمایم که این موسسه توسط اداره مشارکت های اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در
سال های  97-98و  98-99تایید صالحیت شده است و ضمانت نامه بانکی /فیش شماره
به عنوان سپرده ضمیمه می باشد .همچنین متعهد می گردم که در صورت برنده شدن در مناقصه با مبلغ مذکور،
طرح طبقه بندی مشاغل را براساس ضوابط و مقررات اجرا نموده و حقوق و مزایای نیروها را زیر نظر
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد پرداخت نمایم.

مهر و امضا
موسسه متقاضی
تاریخ
آدرس موسسه:
تلفن موسسه :

تلفن همراه:

فرم شماره 2

بسمه تعالی

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان درمعامالت دولتی

مربوط به مناقصه :خرید خدمات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش یزد

این پیشنهاد دهنده با امضا ذیل این برگه بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخالت
کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب سال  1377نمی باشد.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر موسسه:

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:

