
 

 

 پيوست شماره يك 

 و پشتيبانی غير تخصصیانجام امور خدمات عمومی شرايط مناقصه جهت 
و کلیه شاهرود صنعتی در دانشگاه  و پشتیبانی غیرتخصصی امور خدمات عمومی کلیه انجامـ موضوع مناقصه عبارت است از 1

 ر ماه(.د ساعت00041 حداکثر)واحد انجام کار بصورت ساعت خواهد بود .  واحدهای تابعه

کارت حضور و غیاب پرسنل تحت پوشش محاسبه و برابر نرخ پیشنهادی که به تصویب  پرداخت حق الزحمه براساس: تبصره

مورد نظر  سنوات قبلعملكرد واقعي تأکید می گردد در محاسبه قیمت باید  برسد پرداخت خواهد شد. معامالت کمیسیون 

 باشد. 1399ساس ضریب افزایش حقوق و دستمزد سال و قیمت پیشنهادی بر ا باشد. دهنده پیشنهاد

 پردیس مهندسی، پردیس بسطام، پردیس، شاهرود واقع در میدان هفتم تیر صنعتی ـ محل اجرای موضوع مناقصه دانشگاه  2

 . خواهد بودی تابعه دانشگاه واحدها ، کلیه خوابگاه ها وآموزشیمعدن 

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

 شاهرود می باشد .صنعتی ار دانشگاه زـ مناقصه گ 4

ذیل همراه با اسناد مناقصه در  هایصورتیكی از است که بایستی به ريال  000/000/900/2ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  5

 ار تسلیم شود .زپاکت درب بسته به مناقصه گ

 شاهرود با تاریخ اعتبار سه ماهصنعتی دانشگاه  ضمانتنامه بانكی بنفع :الف

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

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

آخرین مهلت تسلیم  شرکت نمایند.که در دفتر مدیریت امور اداری دانشگاه برگزار خواهد شد  19/01/1399سه شنبه مورخ 

 ساعت 26/1/99شنبه مورخ سه  روزپیشنهادات واصله در  خواهد بود. 25/1/99 شنبه مورخدوروز 15ساعت  اتپیشنهاد

 72/1/99شنبه مورخ چهارروز نتایج  اه بازگشایی و قرائت خواهد شد.در محل دفتر معاونت اداری و مالی دانشگصبح  8:30

 .خواهد شداعالم 

 دهندگان مكلفند مدارك خود را در سه پاکت شامل:  پیشنهاد

)طبق نمونه کاربرگ مورد تأیید هیأت محترم وزیران به شرح فایل : حاوی ضمانت نامه بانكی یا تضمین مورد نظرپاكت الف 

 پیوست(

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

 به همراه آنالیز قیمت انجام شدهمؤید توانمندی کاری و تخصصی مناقصه گر و سوابق مربوط 

 ارائه نمایند. پاکت الك و مهر شده باشدکه باید به مبلغ مشخص عددی و حروفی تعیین و در  : حاوی قیمت پیشنهادیپاكت ج

شاهرود صنعتی جهت دریافت پاکت های متحدالشكل مخصوص مناقصه در محدوده زمانی مجاز به انتشارات دانشگاه : 1تبصره

به پیشنهاداتی که در پاکت های مخصوص قراردارند ترتیب اثر داده  منحصراً دانشگاه مراجعه نمایید.پردیس مرکزی واقع در 

درصورتی که مستندات مورد اشاره در پاکت های الف و ب کامل نباشد، پاکت ج ) قیمت پیشنهاد دهنده (  :2تبصره اهد شد.خو

 .می شودباز نخواهد شد و درخواست مناقصه گر رد 
ان شاهرود ـ سازمصنعتی نشانی محل ارسال و محل تسلیم پیشنهادات: شهرستان شاهرود ـ میدان هفتم تیر ـ دانشگاه ـ 7

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

                                                 

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

 ( مراجعه نمائید.www.shahroodut.ac.ir های جديد به سايت دانشگاه صنعتي شاهرود ) تاريخ صورت برای دريافت  نيغیر ا

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


 

 

مبلغ پیمان را بصورت  ستبای 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  در پیشنهاد خود نه و برای کل مدت اجرای کاراساس کل هزینه ماهیا بر حروف

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

باشد در چارچوب ضوابط مقرر در دستورالعمل نحوه انجام معامالت  و دانشگاه مجاز می و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید

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

 هر یك از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

اجرایی اعم از دستمزد کارگران، بیمه، مالیات، هزینه لباس)دوبار در سال(، بن، تهیه های  پیشنهاد دهنده باید کلیه هزینه -10

گونه تغییری در قیمت اعالم شده  لوازم و ملزومات کاراعم از مصرفی و غیر مصرفی و ایاب و ذهاب و غیره را محاسبه نماید و هیچ

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

 باشد. می

 پیمانكار موظف است سابقه کار نیروهای تحت پوشش را در قیمت خود لحاظ نماید. ـ 11

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

  مالیاتها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها باشد.

به عهده ی  آموزشیهزینه تردد و باز خرید کل مرخصی ساالنه نیروهای سرایداری اردوگاه بقیه ا... االعظم واقع در معدن ـ 13

 پیمانكار می باشد.

ق اساسنامه مندرج در روزنامه اهنگام ارائه پیشنهاد مصدکلیه پیشنهاد دهندگان باید دارای ماهیت حقوقی باشند و در  -14

در پاکت را  قبلمالي حسابرسي شده سال صورت های و نیز رسمی و آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده 

 )در صورت تغییرات، مستندات آخرین تغییرات آنها نیز ضمیمه گردد.( قرار داده و تسلیم نمایند.

)مختص  صالحیت ايمني كارگاهها و شركتها،  تمديد صالحیت،  تأيید صالحیت گواهيدهندگان الزاماً باید  ـ پیشنهاد15

 اداره تعاون، کار و رفاهاز را  شركت( گواهي رتبه بندیرعايت سقف قرارداد برای هر شركت )و  شركتهای خدماتي(

فوق تقاضا ناقص تلقی و رد خواهد های عدم ارائه گواهی ضمیمه مدارك ارسال دارند بدیهی است در صورت  دریافت واجتماعی 

 شد.

 تكمیل و ارسال شود. ،شرایط هرگونه ـ پیشنهادات باید بدون تغییر، حذف و یا قراردادن16

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

 اهد شد.خو

نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و در صورت انصراف سپرده واریزی بنفع ـ برنده مناقصه بالفاصله پس از اعالم نتایج باید 18

 ضبط خواهد شد. دانشگاه

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

بعنوان ضمانتنامه مبلغ قرارداد را ده درصد ضمانت نامه معتبر و قانونی معادل  ارائهـ پیشنهاد دهندگان باید از لحاظ مالی توان 20

 داشته باشند.حسن اجرای تعهدات یا معامله 

به تأمین مكلف  حسب تشخیص كارفرماطرف قرارداد برای انجام موضوع پیمان موقت در صورت نیاز به نیروی انسانی  -21

 نیروی انسانی مورد نیاز خواهد بود.

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

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

 پیمانكار موظف به پرداخت جریمه طبق قرارداد منعقده با کارفرما است.

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

که پرسنل تحت پوشش در آنجا کار  یمحیط کار و اماکن ی ازشناسایی دقیق می بایستکلیه متقاضیان شرکت در مناقصه  -24

د و هیچ ناز وضعیت موجود، ساعات کار و سایر شرایط محیطی اطالع کافی حاصل نمای و همچنین داشته باشند واهند نمودخ

 گونه عذری بعد از انعقاد قرارداد مسموع نخواهد بود.



 

 

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

اداره کارگزینی حضور وغیاب برای کارکنان خود بوده و گزارش عملكرد را باید به پیمانكار مكلف به تهیه سیستم مكانیزه  -26

 تحویل نماید.

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

 پرسنل تحت پوشش بر روی لباس خود الصاق نمایند.

 ی بایست نیروهای خود را جهت گزینش به کارفرما معرفی و گواهی عدم سوء پیشینه آنها را ارائه نماید.پیمانكار م -28

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

 ابالغ خواهد شد.

و مطابق با ) دوبار در سال( با آرم شرکت طرف قرارداد برای کلیه پرسنل تحت پوشش  پوشش لباس یك دست و مناسب -30

 الزامی می باشد.و ... ( حت پوشش )اعم از راننده، نگهبان شرایط کاری نیروهای ت

رسی و اتخاذ بر دفتر حقوقی دانشگاهدر صورت بروز هرگونه اختالف بین کارفرما و پیمانكار طبق مفاد قرارداد موضوع توسط   -31

 تصمیم خواهد شد.

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

که تشخیص آن مطلقاً با کارفرما می باشد و هیچ گونه ادعایی از سوی پیمانكار قابل  اجراء این بند صرفاًًٌ تابع شرایط خاص بوده

 رسیدگی نخواهد بود.

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

 عالوه بر مقررات کار و تأمین اجتماعی الزامی است.

 کارفرما باشد)نیروی زیر دیپلم ممنوع است( تأمین نیروی جایگزین برای واحدها و انجام موضوع قرارداد باید حتماً باهماهنگی -34

در بدو شروع قرارداد معرفی تا  )مرد و زن به تشخیص کارفرما(نفر نیرو  5برای تسهیل در این امر طرف قرارداد مكلف است 

 در صورت مرخصی و هرگونه مشكل برای پرسنل سریعاً جابجایی صورت پذیرد. مراحل گزینش آنان انجام گردد تا

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

 عیناً مسترد خواهد شد. صورت عدم رضایت پیشنهاد

نموده و با اطالع  صوص وضعیت مكانها، ساعات کار، تعداد نیرو، حجم کار و ... راشرکت مكلف است بررسی همه جانبه درخ -36

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

ام داده و قیمت دقیق  و انج 98در پیشنهاد قیمت، پیشنهاد دهنده باید مطالعه الزم و بررسی دقیق را مطابق عملكرد سال  -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.

از آنان نفر  15می باشد که ساعت کاری  نفر 62 در حال حاضر تعداد نیروی تمام وقت جهت انجام فعالیت های خدماتی -38

 می باشد. روزکارنفر باقیمانده بصورت  47بصورت شیفتی و 

چون در این قرارداد افرادی در مشاغل پشتیبانی غیرتخصصی تحت پوشش قرار می گیرند که دارای شرایط خاصی به لحاظ  -39

. لذا پیشنهاد دهنده مكلف است در غیر تخصصی و .. امور پشتیبانیباشند مانند راننده،  قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی می

محاسبه قیمت پیشنهادی موارد ذکر شده را لحاظ نماید و براساس طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار به آنان حق الزحمه و 

حقوق پرداخت نماید و ضمناً در فهرست بیمه آنان نوع شغل و مسئولیت آنان باید حتماً قید گردد. بدیهی است در صورت عدم 

 این بند کارفرما راساً اقدام قانونی بعمل خواهد آورد. اجراء

طبق مبلغ اعالمی در کیلومتر( حق مأموریت  60در صورت اعزام افراد تابع این قرارداد به مأموریت خارج از حوزه استحفاظی) -40

 .لحاظ خواهد گردید در گزارش کارکرد  هر ماهجداگانه  ،محاسبه و براساس تعداد روز  قرارداد فی مابین با کارفرما

 ی از برنده مناقصه دریافت می شود.هزینه های آگه -41



 

 

 2پيوست شماره 

  فهرست كارهاي اجرايی و شرايط مورد نظر انجام امور خدمات عمومی

 و پشتيبانی غير تخصصی
 

 

 ـ پاسخگویی به تلفن ها  و اپراتوری تلفن خانه. 1

 موریت های محوله. ـ انجام امور رانندگی و نقلیه و انجام مأ 3

 که از سوی کارفرما اعالم گردد. ـ سایر امور پشتیبانی غیر تخصصی 4

 و پشتیبانی غیر تخصصی دانشكده کشاورزی بسطام.  عمومی انجام کلیه امور خدمات -6

 .ءاالعظم)عج( واقع در معدن دهمال ا... و پشتیبانی غیر تخصصی اردوگاه بقیه انجام کلیه امور خدمات عمومی -7

 سایر موارد ارجاعی از سوی کارفرما که مرتبط با موضوع پیمان باشد. -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3پيوست شماره 

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

 22/10/1337معاهدات دولتی مورخه 

 خدمات عمومیمربوط به مناقصه 
 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله  وسیله تأیید می نده با امضاء ذیل این برگه ، بدیناین پیشنهاد ده

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

 ضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید .که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و ت

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

 اعالم نماید .

مل دارد و در صورت تخلف مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کا

 باشد . های مربوط می مستحق مجازات

 

 پیشنهاد دهنده :

 نام و نام خانوادگی :                                     

 سمت :                                      

 امضاء :                                      

 مهر پیشنهاد دهنده :                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و پشتيبانی امور غير تخصصی فرم تقاضاي شركت در مناقصه واگذاري خدمات عمومی

 شاهرود صنعتی دانشگاه 
 

:  .............. به نشانیبه شماره ثبت...................  شرکت خدماتی............................................................  وسیله  بدین

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

وضوع مناقصه واگذاری با اطالع کامل از شرایط مناقصه و قبول مفاد آن مندرج در برگه شرایط آمادگی شرکت را جهت انجام م

گزار موضوع  ساعت در ماه در کلیه قسمتهای مورد نظر مناقصه 14000 حداکثرغیر تخصصی امور خدمات عمومی و پشتیبانی 

دارم و بر اساس  ...................... اعالم می.....آگهی شماره....................................................................... منتشره در روزنامه .........................

  :شرایط اعالم شده مبلغ پیشنهادی خود را به ازای

   ریال .......................................................................... )بحروف(.............................................................................. )بعدد(ساعت 

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

 دارم. ..............................)بحروف( ........................................................................ ریال اعالم می.......................................... و سالیانه )بعدد(

نموده ام به ضمیمه فیش یط را که ممهور به مهر و امضاء ضمناً به ضمیمه این پیشنهاد کلیه اسناد و مدارك ذکر شده در شرا

 دارم. را تقدیم میتنامه بانكی به شماره ...............................................به مبلغ............................................ ریال واریزی / ضمان

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

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

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

 رفته است.انجام کارهای مورد مناقصه صورت پذی

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

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

 بكار نمایم.

الغ برنده شدن کلیه نیروهای مورد نیاز خود را جهت گزینش به امور اداری دانشگاه معرفی ب : ظرف مدت یك هفته از تاریخ اب

 نمایم و پس از تأیید آنها را بكارگیری نمایم.

 ام. نمایم که کلیه اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفك این پیشنهاد محسوب شود و آنها را امضاء و مهر نموده ج : تأیید می

 رم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یك از پیشنهادها را ندارد.د : اطالع کامل دا

هـ: این شرکت متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی برای پرسنل که در موضوع پیمان 

تواند اقدامات قانونی  دم رعایت مقررات مذکور کارفرما میباشد و در صورت ع بكارگیری خواهند شد اعم از دستمزد، ایمنی و ... می

 خود برای مطالبات کارکنان را راساً انجام دهد.

 

 تاریخ :

 

 امضاء پیشنهاد دهنده :

 

 مهر پیشنهاد دهنده :

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور 

 




