
  

   واگذاري امور خدمات ونظافتمناقصه اختصاصی  شرایط

 ندامغادانشگاه 

 31/5/1395 لغایت  1/8/1394 اه را از تاریخـــــدانشگ امور خدمات ونظافت  در نظر دارد دامغاندانشگاه 

 .هاي واجد شرایط واگذار نمایدیا شرکت و با شرایط زیر به پیمانکاران  ده ماه بمدت 

  :هاایف و مسئولیتشرح خدمات،وظ.  1

ــه   ) 1 -1 ــودن کلیـ ــاکیزه نمـ ــت و پـ ــمتنظافـ ــايقسـ ــاختمان هـ ــماره سـ ــاي اداري شـ ــاختمان  3و2و1هـ وسـ

ــالناخو ــه    رزمی،ابوریحان،امیرکبیر،کتابخانه،سـ ــل محوطـ ــی داخـ ــالن ورزشـ ــه فرهنگ،سـ ــاي همایش،خانـ هـ

هـاي دخترانـه   بگـاه ،خوا A،ساختمان دانشکده هنر،مسجد،انبارهاي مرکزي و فرعی سایت )سلف قدیم(Aسایت

هـــاي پســـرانه اهـخوابگـــحضـــرت مـــریم ، ،حضـــرت معصـــومه،)س(حضـــرت زهـــرا،)س(حضـــرت زینـــب

اق ـی،اتـ ـانــاي نگهبـهـ کـوسـیـهاي وابسته به آن،کو اتاق نورمحمد،سالن ورزشی سلمان فارسیگلستان،ابوذر،

هـاي داخـل   و استادسـرا  راـــ ـمهمانس شناسـی، ده زیسـت ـــــ ـشکـات دانـداري حیوانـک نگهـوسـرات،کیـابــمخ

و  هـا و محوطـه دانشـگاه   و خیابـان  محوطه دانشگاه و استادسراي شهید کالهدوز واقع در خیابان شهید کالهـدوز 

  .هاي جدیدالتأسیس،سرایداري و نظافت خوابگاه گلستانبگاهاخو

  تقال آن به محل مورد نظر دانشگاه به صورت روزانهآوري زباله و انجمع)  2 -1

کلیـه  هـا و  مناسـبت  درنان و مدعوین دانشـگاه در وقـت اداري و خـارج از وقـت اداري     کپذیرایی از کار ) 3 -1

  .مراسم و اوقات امتحانات

  .انجام امور آبدارخانه و توزیع چاي ) 4 -1

  رسانی داخل دانشگاهنامه)  5 -1

  هاانشگاه و خوابگاهنقل و انتقال لوازم و وسایل اداري و تخلیه و بارگیري اجناس در د)  6 -1

  .به تشخیص مسئول مربوطههاي مذکور سمپاشی و ضدعفونی خوابگاه)  7 -1

  .باشدمی پیمانکاربعهده  7-1خرید سموم و وسایل مورد نیاز در بند  :تبصره

  هاي سرویس بهداشتی و غیرهچاهاولیه خدمات رفع گیر ) 8 - 1

شوینده و مواد بهداشتی استاندارد و با کیفیت بابت انجـام امـور   تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی نظافت و )  9 -1

  .باشدمی پیمانکارنظافت بعهده 



به ریال و همچنین مبلغ کل حجم کار مبلغ پیشنهادي بابت یک نفر نیرو براساس طرح طبقه بندي مشاغل )  10 -1

در پاکت دربسته بـا ذکـر تلفـن و     و و آنالیز سایر موارد موضوع قرارداد در قالب یک فرمدر سال بصورت مجزا 

  .نشانی دقیق دفتر شرکت در موعد مقرر تحویل گردد

خانم جهت کار  ينیرونفر  12الزم بذکر است در حال حاضر دانشگاه حجم کار فعلی مذکور را با تعداد ) 11 -1

حـداقل نیـروي   (.دارد مرد در امور دیگر در دست اقـدام  ينیرونفر   28ها و کتابخانه و همچنین تعداددر خوابگاه

  )نفر که باید در محل کار حاضر باشند 40کار 

نیز در زمان اسـکان دانشـجو مـورد     ها در روزهاي تعطیل رسمی و پنجشنبه و جمعهامور نظافت خوابگاه ) 12 -1

   .باشدنیاز دانشگاه می

  :شیوه نظارت -2

ور خـدمات نظافـت بـه صـورت تمـام وقـت       اختصاص یک نفر نیروي آماده بکار و آگاه و مسلط به امـ معرفی و 

  .توسط شرکت پیمانکار

هاي وارده به تجهیزات و منافع دانشـگاه از طـرف پرسـنل شـرکت بـه صـورت جزئـی و کلـی از         خسارت:تبصره

  .گرددشرکت دریافت می

  :مدت انجام کار – 3

بینـی کـاهش یـا افـزایش     یشپ% 25با در نظر گرفتن میزان  ده ماهبه مدت  31/5/1395 لغایت  1/8/1394از تاریخ

حجم کار در قرارداد به منظور تغییر در کاهش حجم کار در ایام تعطیل یا نیمه تعطیل و همچنین افـزایش حجـم   

  .کار در صورت اضافه شدن ابنیه دانشگاه

  :مشخصات متقاضی

:            دولتی هاتگاهسابقه کار در دس           :      سابقه کار مفید                    :نام شرکت یا موسسه

          :          ش  ش               :نام پدر                                   : سسهؤشرکت یا م مدیرعاملنام و نام خانوادگی 

                                                                                                                              :                                                                          آدرس         :            صادره

  :تلفن محل کار                             :تلفن منزل

  

  

  .دانشگاه دامغان را می پذیرم واگذاري امور خدمات و نظافتکلیه شرایط مربوط به مناقصه 

  

  

  :مهرو امضاي متقاضی

  

 




