
 ((پيوست شماره يك ))
  خوابگاههای استيجاری و اداره خدماتي  ، پشتيباني فعاليتهایانجام شرايط مناقصه جهت 

 

جهت سرویس دهی به دانشجویان خوابگاهی در زمینه اسکان،اداره امور خدمات  انجامـ موضوع مناقصه عبارت است از 1

 ساعتيچهارچوب مفاد قرارداد و موضوع مناقصه )واحد انجام کار بصورت سایر امور محوله در  وتامین امنیت نظافت و خوابگاهها،

 در ماه(. ساعت 0077کثر حداخواهد بود . 

کارت حضور و غياب پرسنل تحت پوشش محاسبه و برابر نرخ پيشنهادی که به تصويب : پرداخت حق الزحمه براساستبصره

مورد نظر سنوات قبل در محاسبه قيمت بايد عملكرد واقعي تأکيد مي گردد  کميسيون مناقصه برسد پرداخت خواهد شد.

 باشد.  00باشد و قيمت پيشنهادی بر اساس ضريب افزايش حقوق و دستمزد سال  دهنده پيشنهاد

 به شرح ذيل مي باشد : که است خوابگاههای استيجاریمحل اجرای موضوع مناقصه  ـ 2

 

 آدرس استیجاریخوابگاه  ردیف

 الب خوابگاه میرابوط 1

 

 ساختمان میرابوطالب-کوچه بهزیستی -شهریور 11خیابان 

 شهرک دانشگاه،جنب خوابگاه مریم خوابگاه البرز 3

 خیابان معلم خوابگاه عظیما 4

 -روبروی درمانگاه محمدی-خیابان پیشوا خوابگاه احمدیان  5

 ساختمان احمدیان 

خوابگاه مرکز تحقیقات  6

 و اموزش کشاورزی

 مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی -جاده بسطام

 خیابان دانشجو خوابگاه دارالفنون 1

 

 (روز 11و  ماه 8)بمدت  11/4/98لغایت  1/8/97تا ـ مدت اجراي کار از تاریخ پیمان  3

 شاهرود می باشد . صنعتی ار دانشگاهزـ مناقصه گ 4

ذیل  هايصورتیکی از است که بایستی به  ن ريال(ميليو پانصد و هفتادريال) 707777777ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1

 ار تسلیم شود .زهمراه با اسناد مناقصه در پاکت درب بسته به مناقصه گ

 .صنعتي شاهرودبانك تجارت شعبه دانشگاه  2023703072: واریز نقدي به حساب شماره  الف

 که قابل تمدید می باشد. اهشاهرود با تاریخ اعتبار سه م صنعتی ضمانتنامه بانکی بنفع دانشگاه ب: 

 می باشد. صبح 97تا ساعت  90/0/00مورخ اتـ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد6

 پیشنهاددهندگان مکلفند مدارك خود را در سه پاکت شامل: 

 )طبق نمونه کاربرگ مورد تایید هیات وزیران به شرح فایل پیوست ضمانت نامه بانکی یا تضمین مورد نظر  -پاکت الف

مستندات  حاوي اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر و: پاکت ب

 سوابق مربوط توامندي کاري و تخصصی مناقصه گر و

 حاوي قیمت پیشنهادي: پاکت ج



واهد شد و در خواست مناقصه گر رد در صورتی که مستندات مورد اشاره در پاکت الف و ب کامل نباشد ،پاکت ج باز نخ:9تبصره 

 می گردد.

 نشاني محل ارسال و محل تسليم پيشنهادات :ـ 7

 .باشدمي دانشگاه شاهرود ـ سازمان مرکزی ـ دبيرخانه صنعتي ـ ميدان هفتم تير ـ دانشگاهشهرستان شاهرود

 مقتضي است پس از تحويل پاکت رسيد مربوطه از دبير خانه دريافت گردد.

باید مبلغ پیمان را بصورت اسناد مناقصه از جمله همین فرم باید به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برسد و میـ تمام  8

 اعالم نماید.به همراه آنالیز قیمت ارائه شده   خود در پیشنهاد اساس کل هزینه ماهیانه و براي کل مدت اجراي کارحروفی بر

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد،ایجاد حق براي شرکت کننده و ایجاد تکلیف  "ه صرفاپیشنهاد دهندگان باید واقف باشند کـ 9

معامالت و یا سلب اختیار براي دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در دستورالعمل نحوه انجام 

صرفه و صالح دانشگاه رس در سایت دانشگاه( و با عنایت به ن نامه مالی معامالتی دانشگاه )قابل دستآیی 48عمده، موضوع ماده 

 هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

 ، بن،)دوبار در سال(بيمه، ماليات، هزينه لباس ،کارگرانهاي اجرایی اعم از دستمزد ـ پیشنهاد دهنده باید کلیه هزینه11

گونه تغییري در قیمت اعالم شده پذیرفته نخواهد شد. محاسبه نماید و هیچو ایاب و ذهاب و غیره را  تهیه لوازم و ملزومات کار

 باشد.اجتماعی در مورد کارگران الزامی میتعاون ،کار و رفاه  ادارهضمناً رعایت کلیه مقررات 

در روزنامه ق اساسنامه مندرج اـ کلیه پیشنهاد دهندگان باید داراي ماهیت حقوقی باشند و در هنگام ارائه پیشنهاد مصد11

در صورت تغييرات ) رسمی و آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده در پاکت قرار داده و تسلیم نمایند.

 (مستندات آخرين تغييرات ضميمه شود.

و امور کار تعاون ،اداره از و تمدید صالحیت  و گواهی رتبه بندي تأیید صالحیت  گواهیـ پیشنهاد دهندگان الزاماً باید 12

 ضمیمه مدارك ارسال دارند بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی فوق تقاضا ناقص تلقی و رد خواهد شد. دریافت و اجتماعی را

 ـ پیشنهادات باید بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرایط تکمیل و ارسال شود.13

دارك مورد نیاز ارسال نگردد پیشنهاد ناقص و مبهم تلقی و خوردگی باشد و یا مبه تقاضاهایی که داراي ابهام، نقص و قلم ـ14

 حذف خواهد شد.

نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و در صورت انصراف سپرده واریزي بنفع ـ برنده مناقصه بالفاصله پس از اعالم نتایج باید 11

 دولت ضبط خواهد شد.

 ـ پیشنهاد دهندگان باید شرایط انجام کار از نظر کمیت و کیفیت و نیروي با تجربه و ملزومات را داشته باشند. 16

به عنوان  مبلغ قرارداد را  )پنج درصد(%1ضمانت نامه معتبر و قانونی معادل ارائهـ پیشنهاد دهندگان باید از لحاظ مالی توان 17

 ه باشند.داشتضمانت نامه حسن اجراي تعهدات 

مکلف به تأمین نیروي پیمانکارحسب تشخیص کارفرما براي انجام موضوع پیمان، موقت در صورت نیاز به نیروي انسانی -18

 که از طریق کمیته منابع انسانی جذب می گردد.انسانی مورد نیاز خواهد بود

ي پرسنل خود اقدام و در حین انجام وظیفه پیشنهاد دهنده باید در شروع کار نسبت به تهیه کارت شناسایی عکسدار برا -19

 پرسنل تحت پوشش بر روي لباس خود الصاق نمایند.

با توجه به نوسانات تخصیص اعتبار و احتمال عدم پرداخت مطالبات در موعد مقرر برنده مناقصه بایستی حداقل توانایی -21

یل به موقع لیست و عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل در صورت عدم تحوپرداخت دوماه حقوق و مزایاي پرسنل را داشته باشد.

 ،پیمانکار موظف به پرداخت جریمه می باشد.

 قانون اساسی باشند. 141متقاضیان شرکت کننده در مناقصه نباید مشمول اصل  -21

کار خواهند  شناسایی دقیق محیط کار و اماکن که پرسنل تحت پوشش در آنجابعد از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه  -22

را بررسی و مطالعه نماید و از وضعیت موجود، ساعات کار و سایر شرایط محیطی اطالع کافی حاصل نماید و هیچ گونه آن نمود 

 عذري بعد از انعقاد قرارداد مسموع نخواهد بود.



عملکرد را باید به واحد  پیمانکار مناقصه مکلف به تهیه سیستم مکانیزه حضور وغیاب براي کارکنان خود بوده و گزارش -23

 نظارت تحویل نماید.

تخصصی تحت پوشش قرار می گیرند که داراي شرایط خاصی به لحاظ اد افرادي در مشاغل پشتیبانی غیرچون در این قرارد -24

صی خدمات غیر تخص نگهبان ، ناظمه وباشند مانند ، قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی می

پشتیبانی و ... لذا پیشنهاد دهنده مکلف است در محاسبه قیمت پیشنهادي موارد ذکر شده را لحاظ نماید و براساس طرح طبقه 

بندي مشاغل وزارت کار به آنان حق الزحمه و حقوق پرداخت نماید و ضمناً در فهرست بیمه آنان نوع شغل و مسئولیت آنان باید 

 خواهد آورد. بعمل ر صورت عدم اجراء این بند کارفرما راساً اقدام قانونیحتماً قید گردد. بدیهی است د

الزامی می  )دو بار در سال(پوشش لباس یک دست و مناسب با آرم شرکت طرف قرارداد براي کلیه پرسنل تحت پوشش -21

 باشد.

توسط هیأتی به تشخیص معاون اداري و در صورت بروز هرگونه اختالف بین کارفرما و پیمانکار طبق مفاد قرارداد موضوع   -26

 بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. و کارشناس حقوقی مالی

الزحمه آن جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد. گردد حقدر صورتیکه اموري خارج از موضوع پیمان به پیمانکار محول -27

ا کارفرما می باشد و هیچ گونه ادعایی از سوي پیمانکار قابل که تشخیص آن مطلقاً باجراء این بند صرفاًًٌ تابع شرایط خاص بوده

 رسیدگی نخواهد بود.

ساعات کار این قرارداد مطابق نظر کارفرما برابر برنامه ابالغی براي هر قسمت و با توجه به شرایط زمانی و مکانی تعیین و   -28

 ابالغ خواهد شد.

)نیروي زیر دیپلم ممنوع .کارفرما باشدوضوع قرارداد باید حتماً باهماهنگیتأمین نیروي جایگزین براي واحدها و انجام م -29

نفر نیرو )به تشخیص کارفرما ( معرفی تا مراحل گزینش آنان انجام  3براي تسهیل در این امر طرف قرارداد مکلف است  است(

 گردد تا در صورت مرخصی و هرگونه مشکل براي پرسنل سریعا جابجایی صورت پذیرد.

خصوص ساعات کار، مرخصی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه در مورد پرسنل رعایت عرف مقررات دانشگاه، در -31

 عالوه بر مقررات کار و تأمین اجتماعی الزامی است.

 و بدون حضوردر محل دفتر معاونت اداري و مالی دانشگاه  صبح 97ساعت 29/0/00مورخشنبه روزپیشنهاد واصله در  -13

 خواهد شد.و قرائت بازگشایی پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان  آنان 

عملکرد و سوابق قبلی شرکت قبل از بازگشایی پیشنهادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم رضایت  -32

 مسترد خواهد شد. عیناًپیشنهاد

انجام داده و قیمت دقیق منطقی را  96مطابق عملکرد سال  در پیشنهاد قیمت ،پیشنهاد دهنده باید مطالعه و بررسی دقیق را-33

 ارائه نماید.بدیهی است هیچگونه اعتراضی بعد از انعقاد مسموع نخواهد بود. 97بر اساس ضریب افزایش حقوق و دستمزد سال 

اعالمی در قرارداد فی صورت اعزام افراد تابع این قرارداد به ماموریت خارج از حوزه استحفاظی حق ماموریت طبق مبلغ  د-34

 جداگانه در گزارش کارکرد هر ماه لحاظ خواهد شد.مابین با کارفرما محاسبه و بر اساس تعداد روز ،

 تعداد نیروها جهت انجام موضوع مناقصه به شرح ذیل می باشد. -31

  نفر 1گردش(:  نفر   نگهبان مرد)شیفت در9نفر   ناظم مرد)شیفت در گردش(:  9ناظمه خانم )شیفت در گردش( :

 نفر 2نیمه وقت:  خدمات نیروي نفر   3نیروي خدمات )تمام وقت(: نفر    6: (تمام وقتناظر تغذیه )نیروي  

،اين قرارداد قابل تمديد خواهد  09در صورت صالحديد دانشگاه به استمرار قرارداد فوق تا پايان شهريور ماه  -34

 بود.

 برنده مناقصه مي باشد.شخص  هزينه آگهي مناقصه به عهده -33

 

 


