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  پيوست شماره يك
  ي دانشگاه صنعتي شاهرودهاگاهبخدماتي خوا وشرايط مناقصه جهت انجام فعاليتهاي پشتيباني 

 
 اداره خوابگاهها، جهت سرويس دهي به دانشجويان خوابگاهي در زمينه اسكان، يعبارت است از انجام امور خدمات موضوع مناقصهـ 1

ساعت در  44( ساعتي انجام كار بصورتدر دانشگاه صنعتي شاهرود و واحدهاي تابعه، واحد مين امنيت و ساير امور محوله أت نظافت و
   . مي باشد) هفته به ازاي هر نفر

در محاسبه  تأكيد مي گردد. پرداخت خواهد شد رسدمينرخ پيشنهادي كه به تصويب كميسيون معامالت   حق الزحمه براساس :هتبصر
لحاظ  1400حقوق و دستمزد سال مالك عمل پيشنهاد دهنده باشد و قيمت پيشنهادي بر اساس  قبل سال عملكرد واقعيقيمت بايد 

  .گردد
  .كليه خوابگاههاي دانشگاه صنعتي شاهرود مي باشد ـ محل اجراي موضوع مناقصه 2
  ماه كامل دهمدت ه ب 29/12/1400لغايت  01/03/1400از تاريخ  قراردادـ مدت اجراي  3
  .دانشگاه صنعتي شاهرود مي باشدار ذـ مناقصه گ 4
است كه بايستي به يكي از صورتهاي ذيل  ريال) يك ميليارد و دويست ميليون( 1،200،000،000 ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه 5

  .همراه با اسناد مناقصه در پاكت درب بسته به مناقصه گزار تسليم شود 
  د با تاريخ اعتبار سه ماهنفع دانشگاه صنعتي شاهروه ضمانتنامه بانكي ب: 1- 5
  .نام دريافت و پرداخت سپرده بانك تجارت شعبه دانشگاه صنعتي شاهروده ب 2923673752 واريز نقدي به حساب شماره :2- 5
 8:30ساعت  پيشنهادات واصله .خواهد بود 28/02/1400سه شنبه مورخ روز  مورخ  13  ـ آخرين مهلت تسليم پيشنهادات ساعت6

    . در كميسيون معامالت دانشگاه بازگشايي، قرائت و نتايج آن بالفاصله اعالم خواهد شد 29/02/1400صبح روز چهارشنبه مورخ 
  : پيشنهاددهندگان مكلفند مدارك خود را در سه پاكت شامل

  )ت محترم وزيران به شرح فايل پيوستكاربرگ مورد تأييد هيأمطابق ( حاوي ضمانت نامه بانكي يا تضمين مورد نظر: پاكت الف
حاوي اسناد قبول و پذيرش شرايط مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات مؤيد توانمندي كاري و تخصصي مناقصه گر : پاكت ب

 سيسركت، آگهي تأجتماعي، اساسنامه شييد صالحيت اداره تعاون، كار و رفاه از قيمت انجام شده، گواهي تأو سوابق مربوط به همراه آنالي
  )تمامي مستندات بايد ممهور به مهر مناقصه گر باشد( آخرين تغييرات و

  . كه بايد به مبلغ عددي و حروفي تعيين و در پاكت الك و مهر شده ارائه گردد حاوي قيمت پيشنهادي: پاكت ج
دانشگاه واقع در  انتشارات يا دبيرخانهجهت دريافت پاكت هاي متحدالشكل مخصوص مناقصه در محدوده زماني مجاز به : 1تبصره

  .به پيشنهاداتي كه در پاكت هاي مخصوص قراردارند ترتيب اثر داده خواهد شدفقط  .دانشگاه مراجعه نماييدپرديس مركزي 
د و باز نخواهد ش) قيمت پيشنهاد دهنده(درصورتي كه مستندات مورد اشاره در پاكت هاي الف و ب كامل نباشد، پاكت ج : 2تبصره

  .درخواست مناقصه گر رد مي شود
  : ـ نشاني محل ارسال و محل تسليم پيشنهادات7

  شهرستان شاهرود ـ ميدان هفتم تير ـ دانشگاه صنعتي شاهرود ـ سازمان مركزي ـ دبيرخانه مركزي 
  .مقتضي است پس از ارائه پيشنهاد، رسيد مربوطه نيز از دبيرخانه دانشگاه دريافت گردد
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بايست مبلغ پيمان را بصورت حروف  ـ تمام اسناد مناقصه از جمله همين فرم بايد به مهر و امضاء مجاز پيشنهاد دهنده برسد و مي 8
  .اعالم نمايد  آناليز قيمت انجام شدهاساس كل هزينه ماهيانه و براي كل مدت اجراي كار در پيشنهاد خود به همراه  بر
شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف و يا  صرفـ پيشنهاد دهندگان بايد واقف باشند كه 9

موضوع در چارچوب ضوابط مقرر در دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده،  استو دانشگاه مجاز  سلب اختيار براي دانشگاه نمي نمايد
و با عنايت به صرفه و صالح دانشگاه هر يك از ) قابل دسترسي در سايت دانشگاه ( الي معامالتي دانشگاهآيين نامه م 48ماده 

  .پيشنهادها را قبول يا رد نمايد
سنوات، عيدي و بن،  ،)دوبار در سال(هاي اجرايي اعم از دستمزد كارگران، بيمه، ماليات، هزينه لباس بايد كليه هزينه هپيشنهاد دهند -10

ضمناً رعايت كليه مقررات اداره تعاون، . گونه تغييري در قيمت اعالم شده پذيرفته نخواهد شد را محاسبه نمايد و هيچمزاياي قانوني  كليه
  .باشد كار و رفاه اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي در مورد كارگران الزامي مي

  .را در قيمت خود لحاظ نمايد )خصات نيروهاپيوست مش( سابقه كار نيروهاي تحت پوششـ پيمانكار موظف است  11
پيشنهاد دهنده بايد از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار، تامين اجتماعي، حفاظت فني و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و  -12

  . عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها باشد
حقوقي باشند و در هنگام ارائه پيشنهاد مصداق اساسنامه مندرج در روزنامه رسمي و ـ كليه پيشنهاد دهندگان بايد داراي ماهيت 13

را در پاكت قرار داده و تسليم  صورت هاي مالي حسابرسي شده سال قبلو نيز آگهي در مورد دارندگان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده 
  .)ردددر صورت تغييرات، مستندات آخرين تغييرات آنها نيز ضميمه گ. (نمايند

مختص (صالحيت ايمني كارگاهها و شركتها ، تمديد صالحيت، گواهي تأييد صالحيتپيشنهاد دهندگان الزاماً بايد ـ 15
را از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي  )گواهي رتبه بندي شركت(رعايت سقف قرارداد براي هر شركت و  )شركتهاي خدماتي

  .بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي هاي فوق تقاضا ناقص تلقي و رد خواهد شد .نماينددريافت و ضميمه مدارك ارسال 
  .ـ پيشنهادات بايد بدون تغيير، حذف و يا قراردادن هرگونه شرايط، تكميل و ارسال شود16
مبهم تلقي و حذف خواهد  خوردگي باشد و يا مدارك مورد نياز ارسال نگردد پيشنهاد ناقص و تقاضاهايي كه داراي ابهام، نقص و قلم ـ 17
  .شد
نفع دولت ه ـ برنده مناقصه بالفاصله پس از اعالم نتايج بايد نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد و در صورت انصراف سپرده واريزي ب18

  .ضبط خواهد شد
  .را داشته باشندـ پيشنهاد دهندگان بايد شرايط انجام كار از نظر كميت و كيفيت و نيروي با تجربه و ملزومات  19
نامه ضمانتعنوان ه را ب ده درصد مبلغ قراردادـ پيشنهاد دهندگان بايد از لحاظ مالي توان ارائه ضمانت نامه معتبر و قانوني معادل 20

  .داشته باشند حسن اجراي تعهدات يا معامله
مكلف به تأمين نيروي طرف قرارداد  رفرماحسب تشخيص كا قرارداددر صورت نياز به نيروي انساني موقت براي انجام موضوع  -21

  ).هزينه هاي نيروي مذكور جداگانه محاسبه و به پيمانكار پرداخت مي گردد(د انساني مورد نياز خواهد بو
برنده مناقصه بايستي حداقل توانايي با توجه به نوسانات تخصيص اعتبار و احتمال عدم پرداخت مطالبات در موعد مقرر  -22

در صورت عدم تحويل به موقع ليست و عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل،  .داشته باشدرا  دوماه حقوق و مزاياي پرسنلپرداخت 
  .مي باشدپيمانكار موظف به پرداخت جريمه طبق قرارداد منعقده با كارفرما 

  .باشند قانون اساسي 141مشمول اصل متقاضيان شركت كننده در مناقصه نبايد  -23
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متقاضيان شركت در مناقصه مي بايست شناسايي دقيقي از محيط كار و اماكني كه پرسنل تحت پوشش در آنجا كار خواهند كليه  -24
نمود داشته باشند و همچنين از وضعيت موجود، ساعات كار و ساير شرايط محيطي اطالع كافي حاصل نمايند و هيچ گونه عذري بعد از 

  .انعقاد قرارداد مسموع نخواهد بود
ماهه به واحد  غياب براي كاركنان خود بوده و گزارش عملكرد را هر پيمانكار مكلف به تهيه سيستم مكانيزه حضور و -25

  .تحويل نمايد) دانشجويي(نظارت
پيشنهاد دهنده بايد در شروع كار نسبت به تهيه كارت شناسايي عكسدار براي پرسنل خود اقدام و در حين انجام وظيفه پرسنل  -26

  .پوشش بر روي لباس خود الصاق نمايندتحت 
  .پيمانكار مي بايست نيروهاي خود را جهت گزينش به كارفرما معرفي و گواهي عدم سوء پيشينه آنها را ارائه نمايد -27
ين و ابالغ ساعات كار اين قرارداد مطابق نظر كارفرما برابر برنامه ابالغي براي هر قسمت و با توجه به شرايط زماني و مكاني تعي -28

  .خواهد شد
و مطابق با شرايط ) دوبار در سال(پوشش لباس يك دست و مناسب با آرم شركت طرف قرارداد براي كليه پرسنل تحت پوشش  -29

  .الزامي مي باشد... ) خدمات، سرپرست خوابگاه و اعم از نگهبان، (كاري نيروهاي تحت پوشش 
اين  ياجرا. الزحمه آن جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد گردد حق به پيمانكار محولدر صورتيكه اموري خارج از موضوع پيمان  -30

مي باشد و هيچ گونه ادعايي از سوي پيمانكار قابل رسيدگي نخواهد مطلقاً با كارفرما كه تشخيص آن   تابع شرايط خاص بودهفاً بند صر
  .بود
مرخصي و ساير قوانين و مقررات حاكم بر دانشگاه در مورد پرسنل عالوه بر مقررات دانشگاه، درخصوص ساعات كار، عرف رعايت   -31

  .مقررات كار و تأمين اجتماعي الزامي است
عملكرد و سوابق قبلي شركت در محيط كار قبلي و فعلي قبل از بازگشايي پيشنهادات مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت  -32

  .اهد شدعيناً مسترد خو پيشنهاد ،عدم رضايت
نموده و با اطالع كافي  را... شركت مكلف است بررسي همه جانبه درخصوص وضعيت مكانها، ساعات كار، تعداد نيرو، حجم كار و  -33

  .نسبت به ارائه قيمت اقدام نمايد و هيچ گونه اعتراضي في الحال و آينده مسموع نخواهد بود
انجام داده و قيمت دقيق منطقي را  99را مطابق عملكرد سال  الزمو بررسي دقيق  در پيشنهاد قيمت ،پيشنهاد دهنده بايد مطالعه -34

  .مسموع نخواهد بود قرارداد بديهي است هيچگونه اعتراضي بعد از انعقاد .ارائه نمايد  1400حقوق و دستمزد سال  بر اساس
ي مشاغل وزارت كار به كارگران حق الزحمه و پيشنهاد دهنده مكلف است در محاسبه قيمت پيشنهادي  براساس طرح طبقه بند -35

بديهي است در صورت عدم اجراء اين . حقوق پرداخت نمايد و ضمناً در فهرست بيمه آنان نوع شغل و مسئوليت آنان بايد حتماً قيد گردد
  .بند كارفرما راساً اقدام قانوني بعمل خواهد آورد

در صورت  كه باشدمي نفر 21 در حال حاضرمندرج در موضوع قرارداد  خدماتيتعداد نيروي تمام وقت جهت انجام فعاليتهاي  -36
  .گرددكاهش تعداد نفرات هزينه آن از كل مبلغ قرارداد كسر مي

چون در اين قرارداد افرادي در مشاغل پشتيباني غيرتخصصي تحت پوشش قرار مي گيرند كه داراي شرايط خاصي به لحاظ قوانين و  -37
لذا ... باشند مانند ، نگهبان ، ناظمه و خدمات غير تخصصي پشتيباني و  امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي ميمقررات كار و 

پيشنهاد دهنده مكلف است در محاسبه قيمت پيشنهادي موارد ذكر شده را لحاظ نمايد و براساس طرح طبقه بندي مشاغل وزارت كار به 
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بديهي است در . و ضمناً در فهرست بيمه آنان نوع شغل و مسئوليت آنان بايد حتماً قيد گردد آنان حق الزحمه و حقوق پرداخت نمايد
  .صورت عدم اجراء اين بند كارفرما راساً اقدام قانوني بعمل خواهد آورد

حق الزحمه آن جداگانه صرفاً با تشخيص و تاييد دانشگاه در صورت نياز به اضافه كاري، شب كاري، نوبت كاري و تعطيل كاري  -38
  .  محاسبه و پرداخت مي گردد

  .هزينه هاي آگهي از برنده مناقصه دريافت مي شود -39
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  پيوست مشخصات نيروها

 مدت قرارداد
تا  سابقه كار در داانشگاه

 1399 پايان
 رديف عنوان شغل  تعداد حق اوالد  گروه شغلي

 1  خدمتگزار 1 4 3 ماه 10

ماه 10  2  خدمتگزار 1 4 3 

ماه 10  3 خدمتگزار 0 4 5 

ماه 10  4 خدمتگزار 1 4 9 

ماه 10  5 خدمتگزار 0 4 9 

ماه 10  6 خدمتگزار 1 4 9 

ماه 10  7 خدمتگزار 2 4 9 

ماه 10  8 خدمتگزار 2 4 9 

ماه 10  9 خدمتگزار 2 4 9 

ماه 10  10 خدمتگزار 1 4 9 

ماه 10  11 خدمتگزار 0 4 9 

ماه 10  12 خدمتگزار 1 4 9 

ماه 10  13  ناظم خوابگاه 2 9 9 

ماه 10  14  ناظم خوابگاه 1 9 9 

ماه 10  15  ناظم خوابگاه 2 9 9 

ماه 10  16  ناظم خوابگاه 2 9 9 

ماه 10  17  ناظم خوابگاه 1 9 9 

ماه 10  18 كارگر تاسيسات 1 6 9 

ماه 8  19  ناظم خوابگاه 0 9 7 

ماه 8  20 ناظم خوابگاه 0 7 7 

ماه 8  21 ناظم خوابگاه  1 4 5 

به كار اشتغال ندارند لذا در محاسبات براي آنان   15/06/1400لغايت  15/04/1400از تاريخ  21تا  19افراد رديف هاي  : توضيح 
  . لحاظ مي گردد ماه 8
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  پيوست شماره دو

  فهرست كارهاي اجرايي و شرايط مورد نظر
  هاخدماتي و اداره خوا بگاه ،انجام فعاليتهاي پشتيباني 

  انجام امور اسكان دانشجويان در خوابگاههاو دانشجويي ـ اداره خوابگاههاي1
  امين امنيت و حراست از خوابگاههاـ ت 2
  ـ انجام امور نظافت خوابگاهها 3
  ساير امور پشتيباني غير تخصصي  -4
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  پيوست شماره سه

  » 22/10/1337دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاهدات دولتي مورخ تعهد نامه پيشنهاد 
  خوابگاههامربوط به مناقصه 

  
  

نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان  وسيله تأييد مي اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين برگه ، بدين

باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد كارفرما حق دارد كه پيشنهاد  نمي 1337مصوب دي ماه  دولت در معامالت دولتي

  .ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد

ه مراتب را به كارفرما اعالم شود كه اگر در حين اجراي پيمان مشمول قانون مزبور گردد بايد بالفاصل اين پيشنهاد دهنده متعهد مي

  .نمايد

مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف 

  .باشد هاي مربوط مي مستحق مجازات

  :پيشنهاد دهنده
  : نام و نام خانوادگي

  :سمت
  ءمهر و امضا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨ 
 

  هايخوا بگاه خدماتي و اداره  شركت در مناقصه واگذاري فعاليتهاي  پشتيباني، فرم تقاضاي
  شاهرودصنعتي  دانشگاه 

 
   ...............................به شماره ثبت  ............................................................ خدماتي شركت  بدينوسيله
  .......................................................................................................................................................: به نشاني

واگذاري  آمادگي شركت را جهت انجام موضوع مناقصهمناقصه با اطالع كامل از شرايط مناقصه و قبول مفاد آن مندرج در شرايط 
گزار موضوع آگهي  هاي مورد نظر مناقصهدر كليه قسمتدانشگاه  هايو  خدماتي خوا بگاه فعايتهاي  پشتيباني

دارم و بر اساس شرايط اعالم  اعالم مي ...................................................منتشره درروزنامه .......................................................................شماره
  :شده مبلغ پيشنهادي خود را به ازاي

     ريال  ......................................................................................  )حروفه ب(     ..................................................  )عدده ب(هر ساعت 

   ريال   .....................................................................................  )حروفه ب(       ....................................................  )عدده ب( ماهيانه

  ريال  ..................................................................................... )حروفه ب(         .................................................... )عدده ب(ساليانه 

ضمناً به ضميمه اين پيشنهاد كليه اسناد و مدارك ذكر شده در شرايط را كه ممهور به مهر و امضاء نموده ام به .. دارم اعالم مي
  .دارم ريال را تقديم مي ............................................ به مبلغ ........................................ضمانتنامه بانكي به شماره /ضميمه فيش واريزي

پيشنهاد فوق پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد و اجراي مسئوليت در مورد مطالب مندرجات دعوتنامه شركت در 
مناقصه ، شرايط مناقصه ، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و تعهدنامه عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و 

اد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود در انجام بطور كامل تمامي مدارك و اسن
  .كارهاي مورد مناقصه صورت پذيرفته است

  :چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شدم تعهد مي نمايم كه 
  .انات و ملزومات و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع بكار نمايمظرف مدت مقرر در پيمان كليه امك: الف 
  .ام نمايم كه كليه اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب شود و آنها را امضاء و مهر نموده تأييد مي: ب 
  .هر يك از پيشنهادها را ندارد اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به: ج 
اين شركت متعهد به رعايت كليه قوانين و مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي براي پرسنل كه در موضوع پيمان بكارگيري : د

براي را ي خود تواند اقدامات قانون باشد و در صورت عدم رعايت مقررات مذكور كارفرما مي مي... خواهند شد اعم از دستمزد، ايمني و 
                                            .  مطالبات كاركنان راساً انجام دهد

  :پيشنهاد دهنده
  : نام و نام خانوادگي

  :سمت
  ءمهر و امضا


