
 

  1پيوست شماره 
 دانشگاه صنعتی شاهرود و نظافت امور خدمتگزاری تامین نیروی انسانی جهت انجاممناقصه شرايط 

 

 واحدهاي تابعه تمامشاهرود و صنعتی انشگاه دنظافت در  امور خدمتگزاري وانجام کلیه  موضوع مناقصه عبارت است از -1

  .(باشد می متر مربع 130,758مساحت )

رسد پرداخت خواهد شد.  نرخ پیشنهادي که به تصویب کمیسیون معامالت دانشگاه می  الزحمه براساس خت حقپردا تبصره:

مورد نظر پیشنهاد دهنده باشد. قیمت پیشنهادي بر اساس  عملكرد واقعي سنوات قبلگردد در محاسبه قیمت باید  تأکید می

 باشد. 1401دستمزد سال ضریب افزایش حقوق و 

هاي مرکزي، مهندسی و فناوري شامل: پردیس موضوع مناقصه دانشگاه صنعتی شاهرود واقع در میدان هفتم تیرمحل اجراي  -2

 ها و ... خواهد بود. هاطالعات، کشاورزي بسطام، معدن آموزشی، کلیه خوابگا

 ماه کامل( 12)بمدت  29/12/1401لغايت  01/01/1401از تاریخ  قراردادمدت اجراي  -3

 باشد.شاهرود میصنعتی ر دانشگاه اذگ مناقصه -4

صه در ذیل همراه با اسناد مناق هايصورتیكی از به  است که بایستی ريال 3,500,000,000مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -5

 .گردد ارائهار گذ پاکت درب بسته به مناقصه

 ماه 3دانشگاه صنعتی شاهرود با تاریخ اعتبار  در وجهنامه بانكی  ضمانت الف:

وجوه سپرده دانشگاه  افتيدربنام  ينزد بانک مرکز 400100004001086107147209IRبه حساب شماره واریز نقدي : ب

 شاهرود يصنعت

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

شود شرکت نمایند.  واقع در پردیس مرکزي دانشگاه برگزار می کوثرن اجتماعات که در سال 17/01/1401چهارشنبه مورخ 

 خواهد بود. 22/01/1401شنبه مورخ دوروز  13ساعت آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 

در محل دفتر معاونت اداري و مالی دانشگاه صبح  8:30ساعت  23/01/1401شنبه مورخ سه روز پیشنهادات واصله در  

 .گردد اعالم می 24/01/1401روز چهارشنبه مورخ قرائت و نتایج آن بازگشایی، 

 پاكت شامل:  3پيشنهاد دهندگان مكلفند مدارك خود را در 

 (کاربرگ مورد تأیید هیأت محترم وزیران به شرح پیوست مطابق) نامه بانكی یا تضمین مورد نظر حاوي ضمانت پاكت الف:

یط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مدارک مؤید توانمندي کاري و تخصصی حاوي اسناد قبول و پذیرش شرا پاكت ب:

 گر باشد( تمامی مستندات باید ممهور به مهر مناقصه) گر و سوابق مربوط به همراه آنالیز قیمت انجام شده مناقصه

 ر شده ارائه گردد.حاوي قیمت پیشنهادي که باید به مبلغ مشخص عددي و حروفی تعیین و در پاکت الک و مه پاكت ج:

انتشارات یا دبیرخانه مرکزي به  ،هاي متحدالشكل مخصوص مناقصه در محدوده زمانی مجاز جهت دریافت پاکت :1تبصره 

هاي مخصوص قرار  به پیشنهاداتی که در پاکت فقط واقع در پردیس مرکزي دانشگاه مراجعه نمایید. دانشگاه صنعتی شاهرود

  شد. دارند ترتیب اثر داده خواهد

)قیمت پیشنهاد  "ج"پاكت کامل نباشد،  "ب"و  "الف"های  پاكتصورتی که مستندات مورد اشاره در  در :2 تبصره

 گر رد می شود. دهنده( باز نخواهد شد و درخواست مناقصه
 نشانی محل ارسال و ارائه پیشنهادات:  -7



 

 مركزی, دبيرخانه شهرستان شاهرود, ميدان هفت تير, دانشگاه صنعتي شاهرود, سازمان 

 مقتضی است پس از ارائه پیشنهاد، رسید مربوطه نیز از دبیرخانه دانشگاه دریافت گردد.

را بصورت  قراردادمبلغ  ستبای تمام اسناد مناقصه از جمله همین فرم باید به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برسد و می -8

 اعالم گردد.  آناليز قيمت انجام شدهاجراي کار در پیشنهاد خود به همراه اساس کل هزینه ماهیانه و براي کل مدت  حروف بر

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

قرر در دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده، و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط م نماید یا سلب اختیار براي دانشگاه نمی

)قابل دسترسی در سایت دانشگاه( و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه  نامه مالي معامالتي دانشگاه آيين 48موضوع ماده 

 هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

 بار در سال( 2ران، بیمه، مالیات، بن، هزینه لباس کار )هاي اجرایی اعم از دستمزد کارگ پیشنهاد دهنده باید کلیه هزینه -10

گونه تغییري در قیمت اعالم شده پذیرفته نخواهد شد. ضمناً رعایت کلیه قوانین و  نماید، هیچ و غیره را محاسبه مطابق با شغل

 باشد. مقررات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در مورد کارگران الزامی می

 را در قیمت خود لحاظ نماید. (مشخصات نيروها)پيوست نيروهای تحت پوشش  سابقه كارپیمانكار موظف است  -11

پیشنهاد دهنده باید از جمیع قوانین و مقررات مربوط به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، حفاظت  -12

 ها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها باشد. اتفنی و همچنین قوانین مربوط به مالی

کلیه پیشنهاد دهندگان باید داراي ماهیت حقوقی باشند و در هنگام ارائه پیشنهاد مصداق اساسنامه مندرج در روزنامه  -13

را در پاکت  قبلسال و نيز صورت های مالي حسابرسي شده رسمی و آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده 

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

ها )مختص  ها و شركت صالحيت ايمني كارگاه، تمديد صالحيت، گواهي تأييد صالحيتپیشنهاد دهندگان الزاماً باید  -14

را از اداره تعاون، کار و رفاه  بندی شركت( شركت )گواهي رتبه رعايت سقف قرارداد برای هرو  های خدماتي( شركت

 هاي فوق تقاضا ناقص تلقی و رد خواهد شد. است در صورت عدم ارائه گواهی اجتماعی دریافت و به همراه مدارک ارسال دارند، بدیهی

 پیشنهادات باید بدون تغییر، حذف یا قراردادن هرگونه شرایط، تكمیل و ارسال شود. -15

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

 خواهد شد.

نفع ه برنده مناقصه بالفاصله پس از اعالم نتایج باید نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و در صورت انصراف سپرده واریزي ب -17

 ضبط خواهد شد.دانشگاه 

 پیشنهاد دهندگان باید شرایط انجام کار را از نظر کمیت، کیفیت و نیروي با تجربه و ملزومات داشته باشند. -18

ضمانتنامه را بعنوان  مبلغ قرارداد % 10نامه معتبر و قانونی معادل ضمانت پیشنهاد دهندگان باید از لحاظ مالی توان ارائه -19

 داشته باشند. معاملهحسن اجرای تعهدات يا 

مكلف به تأمین طرف قرارداد  حسب تشخيص كارفرمادر صورت نیاز به نیروي انسانی موقت براي انجام موضوع قرارداد  -20

 .)هزینه نیروهاي مذکور به صورت جداگانه محاسبه و به پیمانكار پرداخت خواهد شد( نیروي انسانی مورد نیاز خواهد بود

حداقل توانايي ات تخصیص اعتبار و احتمال عدم پرداخت مطالبات در موعد مقرر برنده مناقصه بایستی با توجه به نوسان -21

را داشته باشد. در صورت عدم تحویل به موقع لیست و عدم پرداخت به موقع حقوق  ماه حقوق و مزايای پرسنل 2پرداخت 

 باشد. ارفرما میپرسنل، پیمانكار موظف به پرداخت جریمه طبق قرارداد منعقده با ک

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

بایست شناسایی دقیقی از محیط کار و اماکنی که پرسنل تحت پوشش در آنجا میکلیه متقاضیان شرکت در مناقصه  -23

اعات کار و سایر شرایط محیطی اطالع کافی حاصل داشته باشند و همچنین از وضعیت موجود، س مشغول به فعالیت هستند را

 گونه عذري بعد از انعقاد قرارداد مسموع نخواهد بود. هیچ نمایند.



 

 گردد. این قرارداد همه اماکن تحت پوشش دانشگاه را شامل می -24

کارگزینی  اتا باید به ادارپیمانكار مكلف به تهیه سیستم مكانیزه حضور و غیاب براي کارکنان خود بوده و گزارش عملكرد ر -25

 تحویل نماید.و امور عمومی دانشگاه 

دار براي پرسنل خود اقدام و در حین انجام وظیفه پرسنل  پیمانكار باید در شروع کار نسبت به تهیه کارت شناسایی عكس -26

 تحت پوشش بر روي لباس خود الصاق نمایند.

 نماید. آنها را ارائه و اعتیاد سوء پیشینهش به کارفرما معرفی و گواهی عدم بایست نیروهاي خود را جهت گزینپیمانكار می -27

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

 ابالغ خواهد شد.

پیراهن، شلوار و  :ارداد براي کلیه پرسنل تحت پوشش )آقایانو مناسب با آرم شرکت طرف قرپوشش لباس متحدالشكل  -29

 باشد.الزامی می با تایید اداره امور عمومی دانشگاه بار در سال 2مانتو، شلوار و مقنعه(  :هاخانم

و اتخاذ  در صورت بروز هرگونه اختالف بین کارفرما و پیمانكار طبق مفاد قرارداد موضوع توسط دفتر حقوقی دانشگاه بررسی -30

 تصمیم خواهد شد.

این  اخت خواهد شد. اجرايالزحمه آن جداگانه محاسبه و پرد در صورت ارجاع امور خارج از موضوع قرارداد به پیمانكار، حق -31

گونه ادعایی از سوي پیمانكار قابل رسیدگی  مطلقاً با کارفرما می باشد و هیچکه تشخیص آن   بند صرفاً تابع شرایط خاص بوده

 خواهد بود.ن

خصوص ساعات کار، مرخصی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه در مورد پرسنل  مقررات دانشگاه، در رعایت عرفِ -32

 عالوه بر مقررات کار و تأمین اجتماعی الزامی است.

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

نفر نیرو )مرد یا زن به تشخیص کارفرما( در بدو شروع قرارداد معرفی تا مراحل گزینش آنان انجام و در  4است پیمانكار مكلف 

 .صورت مرخصی و هرگونه مشكل براي پرسنل سریعاً جابجایی صورت پذیرد

و فعلی قبل از بازگشایی پیشنهادات مورد بررسی و در صورت عدم رضایت، عملكرد و سوابق شرکت در محیط کار قبلی  -34

 پیشنهاد عیناً مسترد خواهد شد.

انجام داده و قیمت دقیق  1400در پیشنهاد قیمت، پیشنهاد دهنده باید مطالعه الزم و بررسی دقیق را مطابق عملكرد سال  -35

ارائه نماید. بدیهی است هیچ گونه اعتراضی بعد از انعقاد  1401 بر اساس ضريب افزايش حقوق و دستمزد سالو منطقی را 

 قرارداد مسموع نخواهد بود.

 نفر 13از این تعداد  که است نفر 44در حال حاضر  و نظافت تعداد نیروي تمام وقت شاغل جهت انجام امور خدمتگزاري -36

عت کاري آنان طبق سا که نفر مي باشد 31تعداد  شركت مكلف به تامين نيرو بهنیروي رسمی و پیمانی دانشگاه بوده و 

 .گرددو در صورت کاهش تعداد نفرات هزینه آن از کل مبلغ قرارداد کسر می باشددانشگاه می برنامه اعالمی

کیلومتر( حق مأموریت طبق مبلغ اعالمی  60در صورت اعزام افراد تابع این قرارداد به مأموریت خارج از حوزه استحفاظی ) -37

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

 گردد.جداگانه پرداخت میالزحمه آن حقصرفاً با تشخیص و تایید دانشگاه  اضافه كاریدر صورت نیاز به  -38

 شود.آگهی از برنده مناقصه دریافت می هايهزینه -39



 

 پيوست مشخصات نيروها

 
 )سال( 1400سابقه كار در دانشگاه تا پايان  گروه شغلي تعداد حق اوالد عنوان شغل رديف

 10 4 1 خدمتگزار 1

 10 4 1 خدمتگزار 2

 10 4 0 خدمتگزار 3

 10 4 2 خدمتگزار 4

 10 4 1 خدمتگزار 5

 7 4 2 خدمتگزار 6

 10 4 1 خدمتگزار 7

 10 4 2 خدمتگزار 8

 7 4 2 خدمتگزار 9

 10 4 0 خدمتگزار 10

 10 4 2 خدمتگزار 11

 10 4 1 خدمتگزار 12

 10 4 2 خدمتگزار 13

 10 4 2 خدمتگزار 14

 8 4 2 خدمتگزار 15

 10 4 1 خدمتگزار 16

 10 4 1 خدمتگزار 17

 5 4 1 خدمتگزار 18

 10 4 2 خدمتگزار 19

 9 4 2 خدمتگزار 20

 10 4 1 خدمتگزار 21

 10 4 2 خدمتگزار 22

 10 4 1 خدمتگزار 23

 10 4 0 خدمتگزار 24

 3 4 0 خدمتگزار 25

 10 4 0 خدمتگزار 26

 10 4 2 خدمتگزار 27

 10 4 2 خدمتگزار 28

 2 4 0 خدمتگزار 29

 1 4 2 خدمتگزار 30

 8 4 3 خدمتگزار 31

 پايان



 

 

 2پيوست شماره 
  اری و نظافتخدمتگز امور تامین نیروی انسانی جهت قصهمنا شرايط مورد نظرو  فهرست كارهای اجرايی

 

 ها دو بار در روز )صبح و عصر(راه پله ،بامهاي بهداشتی، آشپزخانه، پشتسرویس ها شامل راهروها،خوابگاه ها ونظافت کلیه ساختمانـ  1

 ، راهروهاهاهاي اطاقـ نظافت و گردگیري شیشه 2

 اول وقت اداريها در هنگام صبح یه اطاقگردگیري میز کار کل ـ نظافت و 3

 هاها و حفاظـ نظافت و گردگیري نرده 4

 بعدازظهر روزهاي اداري 18ساعت ـ پذیرایی و توزیع چاي تا  5

 هاي وروديها و دربـ نظافت و گردگیري کلیه درب اطاق 6

 هادر ساختمان نصب شدهها و وسایل ـ نظافت و گردگیري دستگاه 7

 تنظیم صندلی در محل استقرار خود ها وهاي مستقر در کالسو گردگیري صندلیـ نظافت  8

 نیاز براي کار به تشخیص کارفرما ـ تأمین ملزومات مورد 9

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

 بار و بالعكس، انها، کالسهاـ جابجایی کلیه وسایل اداري در داخل ساختمان 11

 هاي تعیین شدهها در مكانآوري و تخلیه زباله ـ جمع 12

 ـ تخلیه بار در انبار مرکزي 13

 ها و سمینارهاي مختلف در دانشگاهبندي و پذیرایی مراسم ازي و بستهس ـ آماده 14

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

 هاي بیست واحد مسكونی اساتیدآوري روزانه زباله عظافت و جمـ ن 16

 ها در مواقع نیازروبی و نظافت پشت بامبرف ـ  17

 شنبه ي در روزهاي پنجـ پذیرایی و توزیع چا 18

 ( و نیروهاي شرکت طرف قراردادک نفر بعنوان رابط بین دانشگاه )اداره امور عمومیـ معرفی ی 19

 رئیس اداره امور عمومی در هر موقع از زمان و مكاناعالم  ي و حوادث غیر مترقبه باواقع ضرورنیرو در م تأمین -20

 باشد. قراردادما که مرتبط با موضوع ـ سایر موارد ارجاعی از سوي کارفر 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3پيوست شماره 

دولتی تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاهدات 

 22/10/1337مورخه 

  و نظافت خدمتگزاریامور  تامین نیروی انسانی جهت مناقصهمربوط به 
 

قانون منع مداخله كاركنان دولت در نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در  پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل، بدینوسیله تأیید می

موضوع به اثبات برسد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه  باشد و چنانچه خالف این نمی 1337معامالت دولتي مصوب دی ماه 

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

 شود که اگر در حین اجراي قرارداد مشمول قانون مزبور گردد باید فوراً مراتب را به کارفرما اعالم نماید. پیشنهاد دهنده متعهد می

هاي مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف  دارد که بر مجازات دهنده اعالم می مضافاً پیشنهاد

 باشد. هاي مربوط می مستحق مجازات

 

 

 

 پيشنهاد دهنده

 نام و نام خانوادگي:

 سمت:

 مهر و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ور خدمتگزاری و نظافتام انجام تامین نیروی انسانی جهت فرم تقاضای شركت در مناقصه

 
 ................................شرکت خدماتی .................................................................................... به شماره ثبت ...............  بدینوسیله

 ...................... ...........................................................................................................: ..................................................... به نشانی 

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

گذار موضوع  هاي مورد نظر مناقصه در کلیه قسمت متر مربع 130,758متگزاري و نظافت خد امور جهت انجامنیروي انسانی 

شرایط دارم و بر اساس  ............ اعالم میآگهی شماره ....................................................... منتشره در روزنامه ........................................

 اعالم شده مبلغ پیشنهادي خود را به ازاي: 
 

   ريال ............................................................................................................................. )بحروف( ...................... ................. )بعدد(  متر مربعهر  

 ريال  ............................................................................................................................. )بحروف(  .............................................. نه )بعدد( ماهيا

ريال  ............................................................................................................................. )بحروف(..... ........................................... ساليانه )بعدد( 

 .دارم اعالم می
 

باشد به همراه فیش  اء میضمناً به ضمیمه این پیشنهاد کلیه اسناد و مدارک ذکر شده در شرایط را که ممهور به مهر و داراي امض

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

قبول مقررات و تعهدنامه عدم مشمول  و شرایط مناقصه اياجر مسئولیتبررسی و آگاهی کامل و پذیرش پیشنهاد فوق پس از 

قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و بطور کامل تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با 

 ست.اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود در انجام امور مندرج در شرایط مناقصه صورت پذیرفته ا

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

 ظرف مدت مقرر در قرارداد کلیه امكانات، ملزومات، ماشین آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر و شروع بكار نمایم. الف:

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

 .منمای بكارگیريپس از تأیید 

 ام. و آنها را امضاء و مهر نموده جزء الینفک این پیشنهاد محسوب شدهنمایم که کلیه اسناد و مدارک مناقصه  تأیید می ج:

 را ندارد. این پیشنهاد به ی براي واگذاري کارگذار الزام اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه د:

بكارگیري  مناقصهاین شرکت متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی براي پرسنل که در موضوع  هـ:

را  امات قانونی خودتواند اقد و در صورت عدم رعایت مقررات مذکور کارفرما می باشد خواهند شد اعم از دستمزد، ایمنی و ... می

 راساً انجام دهد. براي مطالبات کارکنان
 

 پيشنهاد دهنده

 نام و نام خانوادگي:

 سمت:

 مهر و امضاء



 

 


