
 

  فضاي سبز  نگهداريایجاد و آماده سازي،مناقصه  شرایط

 دامغاندانشگاه 

   

را از  خود اختصاصیز ـاي سبــداري فضــنگه ایجاد وامور آماده سازي، ر داردـدر نظ دامغاندانشگاه   

- یا شرکت و با شرایط زیر به پیمانکاران  ده ماه بمدت  31/5/1395 لغایت   1/8/1394 خــــتاری

  .اجد شرایط واگذار نمایدهاي و

گیري  لکه و ترمیم و) زنی و کوددهی آبیاري، چمن(پیمانکار ضمن نگهداري فضاي سبز موجود  .1

هاي  ها و گل درختان، درختچه کاري محوطه دانشگاه، آبیاري و هرس چمن و کلیه سطوح چمن

، چمن و هاي فصلی و دائمی درختان، کاشت گل موجود در محوطه دانشگاه و شخم زدن پاي

 و همچنین سم پاشی راو گل و بوته  درخت و درختچه و یا جابجایی درخت و درختچه

   .ددار خواهد بو عهده

هاي هرز و همچنین و علف هاها و بوتهجمع آوري کلیه ضایعات هرس کاري درختان،گل  .2

،و و انتقال آن به خارج از دانشگاه وضایعات چمن خارجی داخل محوطه فضاي سبز اجسام

   .باشدار میـدات پیمانکـوب از تهعـهاي نامرغهاي مرغوب با خاكتعویض خاكهمچنین 

پالستیکی از  ي هاي داخل گلخانه ّف به همکاري در فعالیت پیمانکار و عوامل اجرایی آن مکل  .3

  .دسایر امور مربوط خواهد بو ها به گلدان و جعبه، انتقال به محل کشت و و قلمه ءجمله انتقال نشا

دستگاه چمن زن، شلنگ، فواره و بیل، کلنگ  ،تراکتور تهیه وسایل نگهداري فضاي سبز شامل  .4

  .دباش بیلچه و فرغون به عهده پیمانکار می و

تواند از امکانات دانشگاه در صورتیکه پیمانکار امکانات کافی را در اختیار نداشته باشد می:تبصره

  .بصورت اجاره با مبلغ توافقی استفاده نماید

به عهده دانشگاه  و آب مورد نیاز فضاي سبز هاي زینتی و چمن، نهال و کود تهیه بذر گل  .5

در صورت استفاده .یک دستگاه تانکر آب در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد باشد و دانشگاه می

کاري ویسرسوخت،روغن،الستیک،س تأمینل و امکانات دانشگاه بصورت اجاره،از وسای

 رانندهپاش،هرس کن و غیره و همچنین م از چمن زن ،موتـور سمعن آالت اتراکتور و ماشی

  .دباش پیمانکار می تانکر به عهده کشیدك

شرکت  تأمین وسیله ایاب و ذهاب و تسهیالت رفاهی کارکنان قبالدانشگاه مسئولیتی در  .6

 .نخواهد داشت



 

کلیه امور تلف درختان مخپیمانکار موظف است در صورت درخواست دانشگاه جهت کاشت  .7

 .دازقبیل تسطیح،حفر گودال،انتقال خاك و غیره را انجام ده

نفر کمتر  14از آغاز فروردین ماه سال آینده حداقل نیرو نباید از نفر و  7حداقل نیرو در زمستان  .8

 .بعد از وقت اداري و در شب انجام پذیرد تا حد امکان بایستآبیاري میباشد و 

درصورت  بایستکلیه نیروهاي در حال خدمت می قراردادتا پایان  1395از اول خرداد ماه سال  .9

 .، انجام وظیفه نمایند  22صبح الی  6در دو شیفت صبح و بعد از ظهر، از ساعت  نیاز

   .دقانونی بعهده پیمانکار خواهد بو اتکلیه کسور .10

 باشد ونیز می شامل باغ پسته و زیتونی که بودههکتار   12  وسعت فضاي سبز دانشگاه تقریباً .11

 .دانکار برسپیم الزم است به رویت

   .باشدارسال اسناد مناقصه به منزله بازدید و تأیید وسعت فضاي سبز دانشگاه می .12

اعم از  از مجموع موضوع قرارداد% 25در طول مدت قرارداد حق افزایش یا کاهش  کارفرما  .13

 .را خواهد داشت حجم کار و مبلغ

نشر  از تاریخبه منظور بازدید از موضوع مناقصه  توانندمی شرکت در مناقصه به عالقمندان  .14

مراجعه نموده و پس از  دانشگاه عمومی و فضاي سبزامور  مسئولبه  به مدت ده روز آگهی

دویست (000/000/200مبلغنسبت به تهیه ضمانت نامه بانکی به ید از فضاي سبز دانشگاه بازد

 نــن تعییــوابق وهمچنیــویري از ســتص و )الف  (ت ــا درپاکآن راقدام و  ریال)میلیون

 قیمت خود راکه در پاکت سربسته و الك و مهر شده و فرم پیشنهاد) ب( درپاکت الحیت راـص

  .دبا پست سفارشی به آدرس دانشگاه دامغان ارسال نمای داده وقرار ) ج(اي به نام پاکت  جداگانه

وسایرمزایاي  اعم ازحقوق،عیدي وپاداش،سنواترا  پیشنهادي خود قیمت پیمانکار باید آنالیز  .15

بینی شده طبق قانون کار مصوب سال جاري محاسبه را با در نظر گرفتن نیروهاي پیش قانونی

 .قراردهد)ج(درپاکت ی و فرديکل حجم قیمت به همراه پیشنهاد را کارنموده و کل حجم 

معامالت دولت  ن منع مداخله کارکنان دولتی درپیمانکاران نباید مشمول ممنوعیت در قانو  .16

 .باشند 1337مصوب 

  .منوط خواهد بود اجتماعیکار و رفاه ،تعاون ي رداد به ارائه صالحیت از ادارهعقد قرا  .17

 مهر و قرارداد، آن را شرایط مناقصه و نویس شرکت کنندگان در مناقصه باید با رویت پیش  .18

   .دامضاء نماین

 موظف است به میزان تضمین انجام تعهدات،طرف قراردادو  قرارداد به منظورحسن اجراي  .19

 .نامه تضمین براي معامالت دولتی،ضمانت نامه معتبروقانونی بسپارددرآئین مقرّر



 

اقدام  قرارداد بودن، ظرف مدت قانونی به انعقاد در صورتی که برنده مناقصه پس از ابالغ برنده .20

  .با نفر دوم، قرارداد منعقد خواهد شد ط وننماید،سپرده او به نفع دانشگاه ضب

 .دیک از پیشنهادات مختار خواهد بو دانشگاه در رد یا قبول هر  .21

ــناد          .22 ــاء اس ــق امض ــد ح ــدیره واج ــت م ــیس هیئ ــا رئ ــل ی ــدیر عام ــاء م ــه امض ــد ب ــنهادها بای پیش

ــته بــا ذکــر نــام شــرکت و تصــویر           ــدآور از جانــب شــرکت رســیده و در پاکــت دربس تعه

آخــرین آگهــی روزنامــه رســمی و شــماره تمــاس تحویــل دانشــگاه         اساســنامه شــرکت و 

 .گردد

و  023-35220241 هايتوانند با شماره تلفنشرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر می

دانشگاه تماس حاصل  مسئول امور عمومی و فضاي سبز نژادمحمد حسین خلیلآقاي   09123321573

  .فرمایند

  

  :مشخصات متقاضی

         هايسابقه کار در دستگاه            :      سابقه کار مفید                    :ا موسسهنام شرکت ی

:نام پدر                                   : شرکت یا موسسه مدیرعاملنام و نام خانوادگی             :دولتی

                                                                                                                                         

  :                                                               آدرس:                     صادره :                     شش

  :تلفن محل کار                :تلفن منزل

  

  

  .مناقصه ایجاد و نگهداري فضاي سبز دانشگاه دامغان را می پذیرم کلیه شرایط مربوط به

  

  

  :مهرو امضاي متقاضی

  




