
 

 

 1پيوست شماره 

  دانشگاه صنعتي شاهرود باغباني فضای سبز و امور محوطه، حفظ و نگهداریشرايط مناقصه 
کلیه شاهرود و صنعتی دانشگاه  درموجود فضاي سبز و امور باغبانی  ،محوطه نگهداريحفظ و ـ موضوع مناقصه عبارت است از  1

  باشد( متر مربع می 222,107یص کارفرما )مساحت ري فضاهاي جدید به تشخنگهداو  و ایجادواحدهاي تابعه 

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

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

 باشد. 1400ضریب افزایش حقوق و دستمزد سال 

و فناوري  مهندسیشامل: پردیس هاي مرکزي،  محل اجراي موضوع مناقصه دانشگاه صنعتی شاهرود واقع در میدان هفتم تیرـ  2

 .خواهد بود ...ها و  هآموزشی، کلیه خوابگا، معدن اطالعات

 ماه کامل( 12 )بمدت 29/12/1400لغايت  01/01/1400تاریخ مدت اجراي کار از  -3

 باشد.شاهرود میار دانشگاه صنعتی ذگ مناقصه -4

صه در هاي ذیل همراه با اسناد مناقبایستی به یكی از صورت است که ريال 1,800,000,000ناقصه مبلغ تضمین شرکت در م -5

 .گردد ارائهار گذ پاکت درب بسته به مناقصه

 ه صنعتی شاهرود با تاریخ اعتبار سه ماهدانشگا در وجهنامه بانكی  ضمانت الف:

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

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

شرکت  شود میدانشگاه برگزار  سالن اجتماعات معاونت آموزشی واقع در پردیس مرکزيکه در  18/01/1400مورخ  شنبهچهار

 خواهد بود. 22/01/1400نبه مورخ يكشروز  13ساعت نمایند. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 

نت اداري و مالی دانشگاه در محل دفتر معاو صبح 8:30ساعت  23/01/1400مورخ  دوشنبهروز پیشنهادات واصله در  

 .گردد میاعالم  25/01/1400شنبه مورخ چهارروز  آن نتایجو قرائت  ،بازگشایی

 پيشنهاد دهندگان مكلفند مدارك خود را در سه پاكت شامل: 

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

ید توانمندي کاري و تخصصی مؤ مدارکو ه حاوي اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقص پاكت ب:

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

 .گرددارائه غ مشخص عددي و حروفی تعیین و در پاکت الک و مهر شده که باید به مبل حاوي قیمت پیشنهادي پاكت ج:

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

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

  دارند ترتیب اثر داده خواهد شد.

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

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

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

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



 

 

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

 .گردداعالم   آناليز قيمت انجام شدهاساس کل هزینه ماهیانه و براي کل مدت اجراي کار در پیشنهاد خود به همراه  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

، ورالعمل نحوه انجام معامالت عمدهدر چارچوب ضوابط مقرر در دست و دانشگاه مجاز است نماید نمییا سلب اختیار براي دانشگاه 

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

 هر یك از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

و  بار در سال( 2) کارهزینه لباس  بن، هاي اجرایی اعم از دستمزد کارگران، بیمه، مالیات، باید کلیه هزینه پیشنهاد دهنده -10

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

 باشد. اجتماعی در مورد کارگران الزامی میکار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین 

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

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

 .ها و عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها باشد اظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتحف

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

 جهت وانتخودروي یك دستگاه  ،خالل کیسه، ، تأمین پالستیك، جاروزرگکوچك و ب باغبانی قیچی لوازم سم پاشی، بیاري،آ

 باشد. بعهده پیمانكار می (م مصرفي مورد نيازالوسايل, ابزار, تجهيزات و اق )پيوست و ... حمل ضایعات

ج در روزنامه کلیه پیشنهاد دهندگان باید داراي ماهیت حقوقی باشند و در هنگام ارائه پیشنهاد مصداق اساسنامه مندر -14

را در پاکت  قبلو نيز صورت های مالي حسابرسي شده سال 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  -15

را از اداره تعاون، کار و رفاه  بندی شركت( گواهي رتبهرعايت سقف قرارداد برای هر شركت )و  های خدماتي( شركت

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

 شد.

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

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

 .خواهد شد

 نفعه از اعالم نتایج باید نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و در صورت انصراف سپرده واریزي ب برنده مناقصه بالفاصله پس - -18

 ضبط خواهد شد. دانشگاه

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

ضمانتنامه را بعنوان  مبلغ قرارداد %10توان ارائه ضمانت نامه معتبر و قانونی معادل پیشنهاد دهندگان باید از لحاظ مالی  -20

 داشته باشند. حسن اجرای تعهدات يا معامله

مكلف به تأمین طرف قرارداد  حسب تشخيص كارفرما قرارداددر صورت نیاز به نیروي انسانی موقت براي انجام موضوع  -21

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

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

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

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

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

ر و اماکنی که پرسنل تحت پوشش در آنجا بایست شناسایی دقیقی از محیط کامیکلیه متقاضیان شرکت در مناقصه  -24

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

 نعقاد قرارداد مسموع نخواهد بود.گونه عذري بعد از ا . هیچنمایند



 

 

 گردد. می اکن تحت پوشش دانشگاه را شاملاین قرارداد همه ام -25

ادارات کارگزینی غیاب براي کارکنان خود بوده و گزارش عملكرد را باید به  پیمانكار مكلف به تهیه سیستم مكانیزه حضور و -26

 تحویل نماید.و امور عمومی دانشگاه 

جام وظیفه پرسنل دار براي پرسنل خود اقدام و در حین ان باید در شروع کار نسبت به تهیه کارت شناسایی عكس پیمانكار -27

 تحت پوشش بر روي لباس خود الصاق نمایند.

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

ماه اول:  6) بار در سال 2و مناسب با آرم شرکت طرف قرارداد براي کلیه پرسنل تحت پوشش متحدالشكل پوشش لباس  -30

با تایید اداره امور عمومی دانشگاه ( و يک جفت كفش هزمستانماه دوم: لباس كار  6/ يک جفت كفشلباس كار تابستانه و 

 باشد.الزامی می

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

 باشد.و غیر قابل اعتراض می ءجرازم االو رأي داور ال اتخاذ تصمیم خواهد شد

این  ياخت خواهد شد. اجراالزحمه آن جداگانه محاسبه و پرد حق ،به پیمانكار قراردادامور خارج از موضوع  ارجاع در صورت -32

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

 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.

براي تسهیل در این امر . فرما باشدکار هماهنگی تأمین نیروي جایگزین براي واحدها و انجام موضوع قرارداد باید حتماً با -34

در صورت مرخصی و هرگونه مشكل  ونیرو در بدو شروع قرارداد معرفی تا مراحل گزینش آنان انجام  نفر 3است مكلف  پیمانكار

 براي پرسنل سریعاً جابجایی صورت پذیرد.

و در صورت عدم رضایت، مورد بررسی و سوابق شرکت در محیط کار قبلی و فعلی قبل از بازگشایی پیشنهادات  عملكرد -35

 عیناً مسترد خواهد شد. پیشنهاد

انجام داده و قیمت دقیق و  99در پیشنهاد قیمت، پیشنهاد دهنده باید مطالعه الزم و بررسی دقیق را مطابق عملكرد سال  -36

نه اعتراضی بعد از انعقاد نماید. بدیهی است هیچ گو ارائه 1400بر اساس ضريب افزايش حقوق و دستمزد سال  منطقی را

 قرارداد مسموع نخواهد بود.

طبق می باشد که ساعت کاري آنان  نفر 27در حال حاضر امور قرارداد مذکور  تعداد پرسنل تمام وقت شاغل جهت انجام -38

 گردد.سر میو در صورت کاهش تعداد نفرات هزینه آن از کل مبلغ قرارداد ک خواهد بودي اعالمی از سوي دانشگاه برنامه

الزحمه آن جداگانه کاري صرفاً با تشخیص و تایید دانشگاه حقکاري و تعطیلکاري، شبدر صورت نیاز به اضافه کاري، نوبت -39

 گردد.پرداخت می

 شود.آگهی از برنده مناقصه دریافت می هاي هزینه -40



 

 

 مشخصات نيروهاپيوست 
 

 )سال( 1399سابقه كار در دانشگاه تا پايان  گروه تعداد اوالد عنوان شغل رديف

 9 4 2 باغبان 1

 9 4 0 باغبان 2

 9 4 2 باغبان 3

 9 4 2 باغبان 4

 9 4 1 باغبان 5

 9 4 0 باغبان 6

 9 4 0 باغبان 7

 9 4 2 باغبان 8

 9 4 1 باغبان 9

 9 4 1 باغبان 10

 9 4 1 باغبان 11

 9 4 1 باغبان 12

 3 4 1 باغبان 13

 9 4 2 باغبان 14

 6 4 2 باغبان 15

 3 4 2 باغبان 16

 8 4 1 باغبان 17

 4 4 0 باغبان 18

 9 4 2 باغبان 19

 2 4 2 باغبان 20

 9 4 2 باغبان 21

 3 4 0 باغبان 22

 9 4 0 باغبان 23

 9 4 2 باغبان 24

 2 4 1 باغبان 25

 2 4 0 باغبان 26

 2 4 2 باغبان 27

 پايان

 
 

 

 



 

 

 2پيوست شماره 

 گهداری محوطه، فضای سبز و امور باغبانيحفظ و نو شرايط مورد نظر فهرست كارهای اجرايي 

 
 هاي:فعالیتشامل ست و نگهداري از فضاي سبز ـ حفظ و حرا 1

هاي هرز، هرس، کاشت گل،  گیري و ترمیم، وجین علف زنی، شخم با دستگاه کولتیواتور، لكه كتزنی، غل آبیاري، چمن

هاي مختلف دانشگاه و حمل و هاي پردیس حوطهپاشی، نظافت فضاهاي سبز و مسازي بستر کاشت، کودپاشی، سم آماده

   قرارداد موضوع کلیه امور مرتبط باخروج ضایعات اعم از شاخ و برگ حاصل از هرس و وجین، خاک، سنگ و 

 هاي: ـ نگهداري درختان و درختكاري شامل فعالیت 2

پاشی، حذف درختان خشك، کاشت  دآنها، نظافت محیط درختكاري، سمپاشی، کو  آبیاري، هرس، وجین، بازسازي و مرمت

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

 هاي دانشگاه طبق نظر کارفرما

-هاي پردیسطهو نظافت کامل محوو انتقال به محل تعیین شده  قراردادهاي مربوط به موضوع  آوري و تخلیه زباله ـ جمع 3

 طبق نظر کارفرما هاي مختلف دانشگاه 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3پيوست شماره 

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

 22/10/1337مورخه 

  مربوط به مناقصه فضای سبز و باغباني
 

قانون منع مداخله كاركنان دولت در نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در  ، بدینوسیله تأیید میهاد دهنده با امضاء ذیلپیشن

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

 .مین شرکت در مناقصه را ضبط نمایدشده براي مناقصه فوق را مردود و تض

 راتب را به کارفرما اعالم نماید.م فوراًمشمول قانون مزبور گردد باید  قراردادشود که اگر در حین اجراي  پیشنهاد دهنده متعهد می

 ب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلفهاي مترت دارد که بر مجازات پیشنهاد دهنده اعالم میمضافاً 

 .باشد هاي مربوط می مستحق مجازات
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 حفظ و نگهداری محوطه، فضای سبز و امور باغبانيفرم تقاضای شركت در مناقصه 
 

 ........................................................................................................ به شماره ثبت ........................... ماتیشرکت خد  بدینوسیله

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

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

هاي مورد نظر  در کلیه قسمت متر مربع 222,107 به مساحت غبانیامور حفظ و نگهداري محوطه، فضاي سبز و امور با

دارم و  . اعالم می....................................................... منتشره در روزنامه ................................................... ار موضوع آگهی شمارهذگ مناقصه

  :لغ پیشنهادي خود را به ازايبر اساس شرایط اعالم شده مب
 

   ريال .................................................................................  )بحروف( ..........................................................  )بعدد(متر مربع هر  

 ريال  .................................................................................  )بحروف( .....................................................................  )بعدد( ماهيانه

 .دارم اعالم میريال  .....................................................................................)بحروف(  .............................................................  ساليانه )بعدد(
 

یش ف همراهبه  باشد یط را که ممهور به مهر و داراي امضاء میضمناً به ضمیمه این پیشنهاد کلیه اسناد و مدارک ذکر شده در شرا

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

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

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

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

 صورت پذیرفته است. امور مندرج در شرایط مناقصهانجام 

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

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

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

 نسبت بكارگیري آنها اقدام نمایم. نمایم و پس از تأیید

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

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

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

ات قانونی خود براي تواند اقدام باشد و در صورت عدم رعایت مقررات مذکور کارفرما می خواهند شد اعم از دستمزد، ایمنی و ... می

 مطالبات کارکنان را راساً انجام دهد.
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