
 

 

 پيوست شماره يك 

 شرايط مناقصه جهت واگذاري امور خدمتگزاري و نظافت
 

واحدهاي شاهرود و کلیه صنعتی نظافت در محدوده دانشگاه  امور خدمتگزاري وانجام کلیه ـ موضوع مناقصه عبارت است از 1

 .(باشد می  متر مربع 156910و حداکثر   متر مربع 130758 لحداقمساحت ) دانشگاه تابعه

، پردیس بسطام، پردیس شاهرود واقع در میدان هفتم تیر، پردیس مهندسیصنعتی ـ محل اجراي موضوع مناقصه دانشگاه  2

 .باشد دانشگاه میو واحدهاي تابعه  کلیه خوابگاهها پردیس کشاورزي، ،آموزشیمعدن 

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

 باشد.شاهرود میصنعتی ار دانشگاه زمناقصه گـ  4

صه در ذیل همراه با اسناد مناق هايصورتیكی از بایستی به  است که ريال 000/000/800/2ناقصه ـ مبلغ تضمین شرکت در م 5

 ار تسلیم شود.پاکت درب بسته به مناقصه گز

 ار سه ماهشاهرود با تاریخ اعتبصنعتی دانشگاه  در وجهضمانتنامه بانكی :  الف

  .صنعتی شاهرود بانك تجارت شعبه دانشگاه بنام 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  ـ6*

آخرین مهلت تسلیم تر مدیریت امور اداري دانشگاه برگزار خواهد شد شرکت نمایند. که در دف 19/01/1399سه 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 ج نتای در محل دفتر معاونت اداري و مالی دانشگاه بازگشایی و قرائت خواهد شد.صبح  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 حاوي ضمانت نامه بانكی یا تضمین مورد نظر -پاكت الف

 پیوست(

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

 .به همراه آنالیز قیمت انجام شدهگر و سوابق مربوط ید توانمندي کاري و تخصصی مناقصهمؤ

 ند.ارائه نمای ین و در پاکت الك و مهر شده باشدکه باید به مبلغ مشخص عددي و حروفی تعی حاوي قیمت پیشنهادي: پاكت ج

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

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

 خواهد شد.

باز نخواهد شد  (شد، پاکت ج )قیمت پیشنهاد دهندههاي الف و ب کامل نبامورد اشاره در پاکت ی که مستنداتدرصورت :2تبصره

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

 نماید.  اعالم  آنالیز قیمت انجام شدهبه همراه  اد خوددر پیشنه هزینه ماهیانه و براي کل مدت اجراي کار اساس کل بر حروف

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

انجام معامالت  نحوه ورالعملباشد در چارچوب ضوابط مقرر در دستو 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

غیره  و ، بندر سال()دو بار مالیات، هزینه لباس بیمه، ،هاي اجرایی اعم از دستمزد کارگران ـ پیشنهاد دهنده باید کلیه هزینه10

اداره تعاون، کار و رفاه گونه تغییري در قیمت اعالم شده پذیرفته نخواهد شد. ضمناً رعایت کلیه مقررات  را محاسبه نماید و هیچ

 باشد. اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در مورد کارگران الزامی می

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

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

 ها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها باشد.مالیات

ق اساسنامه مندرج در روزنامه رسمی اي ماهیت حقوقی باشند و در هنگام ارائه پیشنهاد مصدکلیه پیشنهاد دهندگان باید دارا-13

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

 .(ه گرددرین تغییرات آنها نیز ضمیم)در صورت تغییرات، مستندات آخنمایند.

)مختص  هاها و شركتصالحیت ايمنی كارگاه، تمديد صالحیت، تأيید صالحیت گواهیپیشنهاد دهندگان الزاماً باید ـ 14

را از اداره تعاون، کار و رفاه  شركت( گواهی رتبه بندیرعايت سقف قرارداد برای هر شركت )و  های خدماتی(شركت

فوق تقاضا ناقص تلقی و رد خواهد هاي یهی است در صورت عدم ارائه گواهیند بدضمیمه مدارك ارسال دار دریافت واجتماعی 

 شد.

 تكمیل و ارسال شود. ،شرایط گونههر ـ پیشنهادات باید بدون تغییر، حذف و یا قراردادن15

و مبهم تلقی و حذف  تقاضاهایی که داراي ابهام، نقص و قلم خوردگی باشد و یا مدارك مورد نیاز ارسال نگردد پیشنهاد ناقص ـ 16

 خواهد شد.

ه واریزي بنفع باید نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و در صورت انصراف سپرد بالفاصله پس از اعالم نتیجهـ برنده مناقصه 17

 .ضبط خواهد شد دانشگاه

 ت را داشته باشند.ـ پیشنهاد دهندگان باید شرایط انجام کار از نظر کمیت و کیفیت و نیروي با تجربه و ملزوما18

بعنوان ضمانتنامه مبلغ قرارداد را ده درصد ضمانت نامه معتبر و قانونی معادل  ارائهـ پیشنهاد دهندگان باید از لحاظ مالی توان 19

 داشته باشند.سن اجراي تعهدات یا معامله حُ

مكلف به تأمین آن  ب تشخیص كارفرماحسدر صورت نیاز به نیروي انسانی موقت براي انجام موضوع پیمان، طرف قرارداد -20

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

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

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

 طبق قرارداد منعقده با کارفرما است. جریمهپیمانكار موظف به پرداخت 

 قانون اساسی باشند. 141متقاضیان شرکت کننده در مناقصه نباید مشمول اصل  -22

که پرسنل تحت پوشش در آنجا کار  یمحیط کار و اماکن ی ازشناسایی دقیق تبایسمی کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه -23

د و هیچ ناز وضعیت موجود، ساعات کار و سایر شرایط محیطی اطالع کافی حاصل نمای داشته باشند و همچنینخواهند نمود 

  گونه عذري بعد از انعقاد قرارداد مسموع نخواهد بود.

 گردد.را شامل می شاهرودصنعتی وشش دانشگاه این قرارداد همه اماکن تحت پ -24

 کارگزینی اداراتغیاب براي کارکنان خود بوده و گزارش عملكرد را باید به  پیمانكار مكلف به تهیه سیستم مكانیزه حضور و -25

 تحویل نماید. و امور عمومی



 

 

پرسنل خود اقدام و در حین انجام وظیفه  پیشنهاد دهنده باید در شروع کار نسبت به تهیه کارت شناسایی عكسدار براي -26

 پرسنل تحت پوشش بر روي لباس خود الصاق نمایند.

 بایست نیروهاي خود را جهت گزینش به کارفرما معرفی و گواهی عدم سوء پیشینه آنها را ارائه نماید.پیمانكار می -27

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

 ابالغ خواهد شد. 

ها و خانم شلوار آقایان پیراهن،) تحت پوشش رداد براي کلیه پرسنلطرف قرا آرم شرکت ب باپوشش لباس یك دست و مناس -29

  .باشدبار در سال الزامی می دو( شلوار و مقنعه مانتو،

بررسی و  دفتر حقوقی دانشگاهاز طریق موضوع اختالف بین کارفرما و پیمانكار طبق مفاد قرارداد  در صورت بروز هرگونه -30

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

اخت خواهد شد. در صورتیكه اموري خارج از موضوع پیمان به پیمانكار محول گردد حق الزحمه آن جداگانه محاسبه و پرد -31

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

 رسیدگی نخواهد بود.

سنل مقررات دانشگاه، درخصوص ساعات کار، مرخصی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه در مورد پر و رعایت عرف -32

 عالوه بر مقررات کار و تأمین اجتماعی الزامی است.

براي تسهیل در این امر . کارفرما باشد هماهنگی تأمین نیروي جایگزین براي واحدها و انجام موضوع قرارداد باید حتماً با -33

در بدو شروع قرارداد معرفی تا مراحل گزینش آنان انجام  )مرد و زن به تشخیص کارفرما( نفر نیرو 6طرف قرارداد مكلف است 

 گردد تا در صورت مرخصی و هرگونه مشكل براي پرسنل سریعاً جابجایی صورت پذیرد.

عملكرد و سوابق شرکت در محیط کار قبلی و فعلی قبل از بازگشایی پیشنهادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت  -34

 مسترد خواهد شد. یناًع عدم رضایت پیشنهاد

نموده و با اطالع  ها، ساعات کار، تعداد نیرو، حجم کار و ... راشرکت مكلف است بررسی همه جانبه درخصوص وضعیت مكان -35

 الحال و آینده مسموع نخواهد بود.دام نماید و هیچ گونه اعتراضی فیکافی نسبت به ارائه قیمت اق

و  انجام داده و قیمت دقیق 98ده باید مطالعه الزم و بررسی دقیق را مطابق عملكرد سال در پیشنهاد قیمت، پیشنهاد دهن -36

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

 قرارداد مسموع نخواهد بود.

برنامه عت کاري آنان طبق که سا باشدمی نفر 56در حال حاضر ور خدمتگزاري تعداد نیروي تمام وقت شاغل جهت انجام ام  -37

 باشد.دانشگاه می اعالمی

در  کیلومتر( حق مأموریت طبق مبلغ اعالمی 60در صورت اعزام افراد تابع این قرارداد به مأموریت خارج از حوزه استحفاظی) -38

 هر ماه لحاظ خواهد گردید.، جداگانه در گزارش کارکرد اد روزمحاسبه و براساس تعد قرارداد فی مابین با کارفرما

 شود.آگهی از برنده مناقصه دریافت می هايهزینه -39
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2پيوست شماره 

 خدمتگزاري و نظافت  و شرايط مورد نظر امور فهرست كارهاي اجرايي
 

ها دو بار در روز )صبح راه پله ،بامهاي بهداشتی، آشپزخانه، پشتها شامل راهروها ،سرویسخوابگاه ها وـ نظافت کلیه ساختمان 1

 و عصر(

 ، راهروهاهاهاي اطاقـ نظافت و گردگیري شیشه 2

 اول وقت اداريها در هنگام صبح ـ نظافت وگردگیري میز کار کلیه اطاق 3

 هاها و حفاظـ نظافت و گردگیري نرده 4

 بعد از ظهر روزهاي اداري 18ساعت ـ پذیرایی و توزیع چاي تا  5

 هاي وروديها و دربـ نظافت و گردگیري کلیه درب اطاق 6

 هاها و وسایل منصوبه در ساختمانـ نظافت و گردگیري دستگاه 7

 تنظیم صندلی در محل استقرار خود ها وهاي مستقر در کالسـ نظافت و گردگیري صندلی 8

 تشخیص کارفرمانیاز براي کار به  ـ تأمین ملزومات مورد 9

  حوطه و انتقال به مكان تعیین شدهـ جمع آوري وسایل اسقاط و مازاد از م 10

 ، انبار و بالعكسها، کالسهاـ جابجایی کلیه وسایل اداري در داخل ساختمان 11

 هاي تعیین شدهها در مكانـ جمع آوري و تخلیه زباله 12

 ـ تخلیه بار در انبار مرکزي 13

 ها و سمینارهاي مختلف در دانشگاهي و بسته بندي و پذیرایی مراسمازـ آماده س 14

 و خواهران توسط نیروهاي مرد و زنهاي برادران ـ نظافت محوطه خوابگاه 15

 هاي بیست واحد مسكونی اساتیدـ نظافت و جمع آوري روزانه زباله 16

 ها در مواقع نیازروبی و نظافت پشت بامبرف ـ  17

 ي در روزهاي پنج شنبهتوزیع چا ـ پذیرایی و 18

 ( و نیروهاي شرکت طرف قراردادامور عمومیك نفر بعنوان رابط بین دانشگاه )اداره ـ معرفی ی 19

 رئیس اداره امور عمومی در هر موقع از زمان و مكاناعالم  واقع ضروري و حوادث غیر مترقبه بانیرو در م تأمین -20

 ما که مرتبط با موضوع پیمان باشد.رفرـ سایر موارد ارجاعی از سوي کا 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 3پيوست شماره 

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

 22/10/1337معاهدات دولتي مورخه 

 مربوط به مناقصه خدمتگزاري و نظافت 
 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان  سیله تأیید میو ، بدینهاد دهنده با امضاء ذیل این برگهاین پیشن

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

 .مین شرکت در مناقصه را ضبط نمایدپیشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تض

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

 .اعالم نماید

 هاي مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلفدارد که بر مجازاتهنده اعالم میمضافاً این پیشنهاد د

 .باشد هاي مربوط می مستحق مجازات

 

 :پیشنهاد دهنده      

 :نام و نام خانوادگی                                          

 :سمت                               

 :امضاء                               

 :مهر پیشنهاد دهنده                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 م تقاضاي شركت در مناقصه واگذاري امور خدمتگزاري و نظافت فر
 

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

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

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

در کلیه قسمتهاي مورد نظر  متر مربع 156910و حداکثر   متر مربع 130758ل حداقامور خدمتگزاري و نظافت به مساحت 

دارم  می ..................... منتشره در روزنامه .............................................. اعالم مناقصه گذار موضوع آگهی شماره............................................

   :نظافت و   و بر اساس شرایط اعالم شده مبلغ پیشنهادي خود را به ازاي خدمتگزاري 

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

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

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

به ضمیمه فیش   ام د و مدارك ذکر شده در شرایط را که ممهور به مهر و امضاء نمودهضمناً به ضمیمه این پیشنهاد کلیه اسنا

 .رمدا ....................................... را تقدیم میواریزي/ ضمانتنامه بانكی به شماره.................................................................. به مبلغ ..................

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

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

اقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود در بطورکامل تمامی مدارك و اسناد من

 .اي مورد مناقصه صورت پذیرفته استانجام کاره

 :نمایم کهبرنده مناقصه انتخاب شدم تعهد میچنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان 

ملزومات الزم به تشخیص کارفرما را در محل کار مستقر ساخته و شروع بكار : ظرف مدت مقرر در پیمان کلیه امكانات و الف

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

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

مین اجتماعی براي پرسنل که در موضوع پیمان هـ: این شرکت متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات قانون کار و قانون تأ

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

 خود براي مطالبات کارکنان را راساً انجام دهد.

 

 

 :تاریخ

 

 :امضاء پیشنهاد دهنده

 

 :مهر پیشنهاد دهنده

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور

 




