
 

 

 پيوست شماره يك 

  باغباني فضای سبز و امور محوطه، حفظ و نگهداریشرايط مناقصه 
کلیه واحدهاي شاهرود و صنعتی دانشگاه  درفضاي سبز موجود  محوطه و نگهداريحفظ و ـ موضوع مناقصه عبارت است از  1

 ه تشخیص کارفرما.نگهداري فضاهاي جدید بو  و ایجادباشد( می مترمربع 222107مساحت حدوداً )تابعه 

، پردیس ، پردیس بسطاممهندسیپردیس  ،شاهرود واقع در میدان هفتم تیرصنعتی ـ محل اجراي موضوع مناقصه دانشگاه  2

 باشد.دانشگاه می ، کلیه خوابگاهها و واحدهاي تابعهآموزشیمعدن 

 ماه شمسی کامل( 12)بمدت  30/12/99لغايت  1/1/99ـ مدت اجراي کار از تاریخ  3

 .باشدشاهرود میصنعتی ـ مناقصه گذار دانشگاه  4

هاي مشروحه ذیل همراه با اسناد است که بایستی به یكی از صورت ريال 000/000/400/1ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  5

 ار تسلیم شود.زمناقصه در پاکت درب بسته به مناقصه گ

 تاریخ اعتبار سه ماه. شاهرود باصنعتی دانشگاه  در وجهضمانتنامه بانكی :  الف

 .صنعتی شاهرود بانك تجارت شعبه دانشگاهبنام دریافت و پرداخت سپرده  2923673752واریز نقدي به حساب شماره  ب: 

صبح روز  9ساعت از کلیه پیشنهاد دهندگان دعوت به عمل می آید به منظور آگاهی از شرایط مناقصه در جلسه توجیهی ـ 6*

آخرین مهلت تسلیم که در دفتر مدیریت امور اداري دانشگاه برگزار خواهد شد شرکت نمایند.  19/01/3991سه شنبه مورخ 

 ساعت 26/1/99شنبه مورخ سه  روزپیشنهادات واصله در  خواهد بود. 25/1/99روز دوشنبه مورخ 15ساعت پیشنهادات 

 27/1/99روز چهارشنبه مورخ نتایج  اهد شد.در محل دفتر معاونت اداري و مالی دانشگاه بازگشایی و قرائت خوصبح  8:30

 .خواهد شداعالم 

 شامل:  مجزا پیشنهاددهندگان مكلفند مدارك خود را در سه پاکت

)طبق نمونه کاربرگ مورد تأیید هیأت محترم وزیران به شرح فایل حاوي ضمانت نامه بانكی یا تضمین مورد نظر -پاكت الف

 .پیوست(

گر و مستندات ه و مستندات ممهور به مهر مناقصهپذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقص: حاوي اسناد قبول و پاكت ب

  .به همراه آنالیز قیمت انجام شدهگر و سوابق مربوط مندي کاري و تخصصی مناقصهمؤید توان

 .ده باشد ارائه نمایدیین و در پاکت الك و مهر شکه باید به مبلغ مشخص عددي و حروفی تع : حاوي قیمت پیشنهاديپاكت ج

شاهرود صنعتی مجاز به انتشارات دانشگاه  هاي متحدالشكل مخصوص مناقصه در محدوده زمانیجهت دریافت پاکت: 1تبصره

هاي مخصوص قراردارند ترتیب اثر داده به پیشنهاداتی که در پاکت منحصراً دانشگاه مراجعه نمایید. پردیس مرکزيواقع در

 خواهد شد.

 ( باز نخواهد شدشد، پاکت ج )قیمت پیشنهاد دهندهصورتی که مستندات مورد اشاره در پاکت هاي الف و ب کامل نبادر :2تبصره

 .شودمیگر رد و درخواست مناقصه
شاهرود ـ سازمان صنعتی شهرستان شاهرود ـ میدان هفتم تیر ـ دانشگاه  ـ نشانی محل ارسال و محل تسلیم پیشنهادات: 7

 مقتضی است پس از ارائه پیشنهاد، رسید مربوطه نیز از دبیرخانه دانشگاه دریافت گردد. باشد.میمرکزي  مرکزي ـ دبیرخانه

                                                 

تا پیش از آخرين مهلت تسلیم پیشنهادات و ساير شرايط الزم می باشد. در  1399تاريخ های اعالم شده منوط به اعالم ضريب افزايش حقوق و دستمزد سال  *

 ( مراجعه نمائید.www.shahroodut.ac.ir غیر اين صورت برای دريافت  تاريخ های جديد به سايت دانشگاه صنعتی شاهرود )

 

http://www.shahroodut.ac.ir/


 

 

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

 اعالم نماید. آنالیز قیمت انجام شدهبه همراه پیشنهاد خود  در راي کارو براي کل مدت اج کل هزینه ماهیانه بر اساس حروف

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق براي شرکت کننده و ایجاد تكلیف دهندگان باید واقف باشند که صرف  پیشنهاد - 9

انجام معامالت نحوه بط مقرر در دستورالعمل باشد در چارچوب ضواو دانشگاه مجاز می نمایدیا سلب اختیار براي دانشگاه نمی و

و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه  (اه )قابل دسترسی در سایت دانشگاهآیین نامه مالی معامالتی دانشگ 48، موضوع ماده عمده

 هر یك از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

بن،  بار در سال( )دو کار بیمه، مالیات، هزینه لباس ،کارگران هاي اجرایی اعم از دستمزد پیشنهاد دهنده باید کلیه هزینه - 10

گونه تغییري در قیمت اعالم  و ایاب و ذهاب و غیره را محاسبه نماید و هیچ و غیر مصرفی مصرفی اعم ازتهیه لوازم و ملزومات کار 

و سازمان تأمین اجتماعی در مورد کارگران  اجتماعیاداره تعاون، کار و رفاه شده پذیرفته نخواهد شد. ضمناً رعایت کلیه مقررات 

 الزامی می باشد.

 پیمانكار موظف است سابقه کار نیروهاي تحت پوشش را در قیمت خود لحاظ نماید. -11

پیشنهاد دهنده باید از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، تامین اجتماعی، حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به  -12

 ارض کامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها باشد.مالیاتها و عو

شیلنگ،  ماشین چمن زنی دستی و موتوري، دستگاه کولتیواتور، دستگاه شمشاد زن، بیل، کلنگ، ،قبیل تهیه ابزار کار از - 13

 وانتخودروي ه یك دستگا ،خالل کیسه، ، تأمین پالستیك، جاروکوچك و بزرگ باغبانی قیچی لوازم سم پاشی، بیاري،لوازم آ

 بعهده پیمانكار می باشد. و ... حمل ضایعات جهت

ق اساسنامه مندرج در روزنامه اکلیه پیشنهاد دهندگان باید داراي ماهیت حقوقی باشند و در هنگام ارائه پیشنهاد مصد -14

در پاکت قرار داده و را قبل سال و صورت هاي مالی حسابرسی شده  رسمی و آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده

 .(رین تغییرات آنها نیز ضمیمه گردد)در صورت تغییرات، مستندات آخ تسلیم نمایند.

 هاها و شركتصالحیت ايمنی كارگاه،  تمديد صالحیت،  تأيید صالحیت گواهیپیشنهاد دهندگان الزاماً باید  -15

را از اداره تعاون، کار و  شركت( گواهی رتبه بندیشركت )رعايت سقف قرارداد برای هر و  های خدماتی()مختص شركت

فوق تقاضا ناقص تلقی و رد هاي یهی است در صورت عدم ارائه گواهیضمیمه مدارك ارسال دارند بد دریافت و رفاه اجتماعی

 خواهد شد.

 تكمیل و ارسال شود. ،شرایط هرگونه ، حذف و یا قراردادنپیشنهادات باید بدون تغییر -16

تقاضاهایی که داراي ابهام، نقص و قلم خوردگی باشد و یا مدارك مورد نیاز ارسال نگردد پیشنهاد ناقص و مبهم تلقی و  -17

 حذف خواهد شد.

نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و در صورت انصراف سپرده واریزي  بالفاصله پس از اعالم نتیجهبرنده مناقصه مكلف است  -18

 بط خواهد شد.ض دانشگاهبنفع 

 پیشنهاد دهندگان باید شرایط انجام کار از نظر کمیت و کیفیت و نیروي با تجربه و ملزومات را داشته باشند. -19

بعنوان مبلغ قرارداد را ده درصد ضمانت نامه معتبر و قانونی معادل  ارائهمالی توان پیشنهاد دهندگان باید از لحاظ  -20

 داشته باشند.یا معامله  سن اجراي تعهداتضمانتنامه حُ

مكلف به تأمین آن  حسب تشخیص كارفرمادر صورت نیاز به نیروي انسانی موقت براي انجام موضوع پیمان، طرف قرارداد  -21

 خواهد بود. طبق قوانین کار، تأمین اجتماعی و عرف دانشگاهو هزینه هاي ناشی از آن 

مقرر برنده مناقصه بايستی حداقل توانايی عدم پرداخت مطالبات در موعد با توجه به نوسانات تخصیص اعتبار و احتمال  -22

در صورت عدم تحویل به موقع لیست و عدم پرداخت به موقع حقوق  .پرداخت دوماه حقوق و مزايای پرسنل را داشته باشد

 طبق قرارداد منعقده با کارفرما است. جریمهپرسنل، پیمانكار موظف به پرداخت 

 قانون اساسی باشند. 141شرکت کننده در مناقصه نباید مشمول اصل متقاضیان  -23



 

 

که پرسنل تحت پوشش در آنجا کار خواهند  یمحیط کار و اماکن از یشناسایی دقیقمتقاضیان شرکت در مناقصه باید  کلیه - 24

د و هیچ گونه عذري نل نمایاز وضعیت موجود، ساعات کار و سایر شرایط محیطی اطالع کافی حاص داشته باشند و همچنیننمود 

  بعد از انعقاد قرارداد مسموع نخواهد بود.

 گردد.دانشگاه را شامل میاین قرارداد همه اماکن تحت پوشش  -25

 اداره کارگزینیغیاب براي کارکنان خود بوده و گزارش عملكرد را باید به  پیمانكار مكلف به تهیه سیستم مكانیزه حضور و -26

 تحویل نماید.

پیشنهاد دهنده باید در شروع کار نسبت به تهیه کارت شناسایی عكسدار براي پرسنل خود اقدام و در حین انجام وظیفه  -27

 پرسنل تحت پوشش بر روي لباس خود الصاق نمایند.

 اید.بایست نیروهاي خود را جهت گزینش به کارفرما معرفی و گواهی عدم سوء پیشینه آنها را ارائه نمپیمانكار می -28

ساعات کار این قرارداد مطابق نظر کارفرما برابر برنامه ابالغی براي هر قسمت و با توجه به شرایط زمانی و مكانی تعیین و  -29

 ابالغ خواهد شد. 

تابستانی/ )دوبار در سال  شرکت طرف قرارداد براي کلیه پرسنل تحت پوشش آرمیك دست و مناسب با  کار پوشش لباس -30

 باشد. لزامی میا (زمستانی

بررسی و  دفتر حقوقی دانشگاهاز طریق موضوع در صورت بروز هرگونه اختالف بین کارفرما و پیمانكار طبق مفاد قرارداد -31

 باشد.زم االجرا و غیر قابل اعتراض میو رأي داور ال اتخاذ تصمیم خواهد شد

محاسبه و پرداخت خواهد شد.  در صورتیكه اموري خارج از موضوع پیمان به پیمانكار محول گردد حق الزحمه آن جداگانه -32

باشد و هیچ گونه ادعایی از سوي پیمانكار قابل ه تشخیص آن مطلقاً با کارفرما میاین بند صرفاًًٌ تابع شرایط خاص بوده ک اجراي

 رسیدگی نخواهد بود.

مقررات دانشگاه، درخصوص ساعات کار، مرخصی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه در مورد پرسنل و رف رعایت ع -33

 عالوه بر مقررات کار و تأمین اجتماعی الزامی است.

ن امر براي تسهیل در ای. کارفرما باشد تأمین نیروي جایگزین براي واحدها و انجام موضوع قرارداد باید حتماً باهماهنگی - 34

نیرو در بدو شروع قرارداد معرفی تا مراحل گزینش آنان انجام گردد تا در صورت مرخصی و  نفر 3است طرف قرارداد مكلف 

 هرگونه مشكل براي پرسنل سریعاً جابجایی صورت پذیرد.

اهد گرفت و در صورت عملكرد و سوابق شرکت در محیط کار قبلی و فعلی قبل از بازگشایی پیشنهادات مورد بررسی قرار خو -35

 عدم رضایت پیشنهاد عیناً مسترد خواهد شد.

نموده و با اطالع  شرکت مكلف است بررسی همه جانبه درخصوص وضعیت مكانها، ساعات کار، تعداد نیرو، حجم کار و ... را -36

 بود.کافی نسبت به ارائه قیمت اقدام نماید و هیچ گونه اعتراضی فی الحال و آینده مسموع نخواهد 

و دقیق  انجام داده و قیمت 98 دهنده باید مطالعه الزم و بررسی دقیق را مطابق عملكرد سالدر پیشنهاد قیمت، پیشنهاد  -37

ارائه نماید. بدیهی است هیچ گونه اعتراضی بعد از انعقاد  9139دستمزد سال و بر اساس ضريب افزايش حقوق  منطقی را

 قرارداد مسموع نخواهد بود.

ي طبق برنامهکه ساعت کاري آنان ی باشد م نفر 26ضر در حال حاداد پرسنل تمام وقت شاغل جهت انجام امور باغبانی تع -38

  خواهد بود.اعالمی از سوي دانشگاه 

 باشد.اضافه کاري میو  ، شب کاريحق شیفتاز موارد خاص فاقد فعالیت شرکت در بخش فضاي سبز در حالت کلی و غیر  -39

 شود.آگهی از برنده مناقصه دریافت می هايهزینه  -40
 

 

 

 



 

 

 2پيوست شماره 

حفظ و نگهداری محوطه، فضای سبز و شرايط مورد نظر فهرست كارهای اجرايي 

 و امور باغباني
 هاي:ست و نگهداري از فضاي سبز فعالیتـ حفظ و حرا 1

سازي  هاي هرز، هرس، کاشت گل، آماده گیري و ترمیم، وجین علف ، لكهشخم با دستگاه کولتیواتورزنی،  زنی، غلطك آبیاري، چمن

حمل و خروج ضایعات اعم  و هاي مختلف دانشگاههاي پردیس فضاهاي سبز و محوطهبستر کاشت، کودپاشی، سم پاشی، نظافت 

   پیمان موضوع کلیه امور مرتبط باو  از شاخ و برگ حاصل از هرس و وجین، خاك، سنگ

 هاي: تان و درختكاري شامل فعالیتـ نگهداري درخ 2

آنها، نظافت محیط درختكاري، سم پاشی، کود پاشی، حذف درختان خشك، کاشت   آبیاري، هرس، وجین، بازسازي و مرمت

هاي شستشوي خیاباننظافت و مجدد درخت، آماده نمودن فضاي مناسب در اطراف درختان براي آبیاري،  نظافت آب نماها و 

 کارفرما. دانشگاه طبق نظر

هاي هاي پردیسنظافت کامل محوطهو هاي مربوط به موضوع پیمان و انتقال به محل تعیین شده  آوري و تخلیه زباله ـ جمع 3

  طبق نظر کارفرمامختلف دانشگاه 

 ـ سایر موارد ارجاعی از سوي کارفرما که مرتبط با موضوع پیمان باشد. 4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3شماره  پيوست

تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در 

 22/10/1337معاهدات دولتي مورخه 

 مربوط به مناقصه فضای سبز و باغباني 
 

خله کارکنان نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مدا وسیله تأیید می، بدیندهنده با امضاء ذیل این برگهاین پیشنهاد 

باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد کارفرما حق دارد که  نمی 1337دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه 

 پیشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

مول قانون مزبور گردد باید بالفاصله مراتب را به کارفرما شود که اگر در حین اجراي پیمان مش این پیشنهاد دهنده متعهد می

 اعالم نماید.

دارد که بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف افاً این پیشنهاد دهنده اعالم میمض

 باشد. هاي مربوط می مستحق مجازات

 

 :پیشنهاد دهنده

 :نام و نام خانوادگی                               

 :سمت                               

 :امضاء                               

 :مهر پیشنهاد دهنده                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ، فضای سبز و امور باغبانيمحوطهحفظ و نگهداری فرم تقاضای شركت در مناقصه 
 

: ...................... به نشانی...................................................  به شماره ثبت ................................... سیله شرکت خدماتیو بدین

............................................................................................................................................................. 

اطالع کامل از شرایط مناقصه و قبول مفاد آن مندرج در برگه شرایط آمادگی شرکت را جهت انجام موضوع مناقصه حفظ و  

مورد نظر مناقصه در کلیه قسمتهاي  مترمربع 222107حراست و نگهداري از فضاي سبز و انجام امور باغبانی به مساحت حدوداً 

 حفظ و حراست و نگهداري فضاي سبز:دارد و بر اساس شرایط اعالم شده مبلغ پیشنهادي خود را به ازاي  گذار اعالم می

  ریال ......................................................................... )بحروف( .........................مترمربع )بعدد( ..........................................  هر 

 ریال    ......................................................................... )بحروف(................................ ...........................................   ماهیانه)بعدد(

 ....................................................................... ریال    )بحروف( .............................................................. ............. )بعدد( سالیانه  و 

 دارم. اعالم می 

ام به ضمیمه فیش ء نمودها که ممهور به مهر و امضاضمناً به ضمیمه این پیشنهاد کلیه اسناد و مدارك ذکر شده در شرایط ر

.....................................  ریال را تقدیم واریزي/ ضمانتنامه بانكی به شماره ..................................................... به مبلغ ..............................

 دارد. می

تعهد و اجرا مسئولیت در مورد مطالب مندرجات دعوتنامه شرکت در پیشنهاد فوق پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش 

مناقصه، شرایط مناقصه، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و تعهدنامه عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و 

از جمیع شرایط و عوامل موجود در  بطور کامل تمامی مدارك و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل

 انجام کارهاي مورد مناقصه صورت پذیرفته است.

 :نمایم که چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شدم تعهد می

مستقر ساخته و شروع  : ظرف مدت مقرر در پیمان کلیه امكانات و ملزومات و ماشین آالت و تجهیزات الزم را در محل کارالف

 بكار نمایم.

: ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابالغ برنده شدن کلیه نیروهاي مورد نیاز خود را جهت گزینش به امور اداري دانشگاه معرفی ب

 نمایم و پس از تأیید آنها را بكارگیري نمایم.

 ام. د محسوب شود و آنها را امضاء و مهر نمودهنمایم که کلیه اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفك این پیشنها : تأیید میج

 : اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الزامی براي واگذاري کار به هر یك از پیشنهادها را ندارد.د

هـ: این شرکت متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و عرف دانشگاه براي پرسنل که در 

تواند  باشد و در صورت عدم رعایت مقررات مذکور کارفرما می وع پیمان بكارگیري خواهند شد اعم از دستمزد، ایمنی و ... میموض

 اقدامات قانونی خود براي مطالبات کارکنان را راساً انجام دهد.

 

 

 

 :تاریخ

 :امضاء پیشنهاد دهنده

 :مهر پیشنهاد دهنده

 عهد آورنام و نام خانوادگی و امضاء مجاز ت




