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   واگذاری امور خدمات ونظافتمناقصه اختصاصی  شرایط

 ن دامغادانشگاه 

نظر دارد  دامغاندانشگاه   تاريخ ـــــدانشگ  امور خدمات ونظافت  در  از    15/7/1400  لغايت    16/7/1399اه را 

 .های واجد شرايط واگذار نمايديا شرکت و با شرايط زير به پيمانکاران دوازده ماه )يک سال شمسی( بمدت 

 ها:. شرح خدمات،وظایف و مسئولیت 1

 و..  پژوهشای  –رفااهی    –آموزشای    –  هاای اداریساختمان  تمامینظافت و پاکيزه نمــودن    (  1  -1

ســــــاخ مان يــــــک ودو وسه  شــــــماره )تحاااااات ماااااادیریت دانشااااااگاه دامغااااااان

ــال اخو ــه رزمی ابوريحان اميرکبير ک ابخانه سـ ــ  محو ـ ــی داخـ ــال  ورزشـ ــه فرهن  سـ ــای همايا خانـ هـ

ست   ســاخ مان فنــی میندســی   مرکــز همــايا ساخ مان زيساخ مان دانشکده هنر نقليه   )سلف قديم( Aسايت

هــای دخ رانــه   ــرت  خوابگــاه Aمســ،د انبارهای مرکــزی و فراــی ســايت هــای دانشــگاه دامغــان   

ــريم     ــرت زهرا)س(   ــرت مه،ــومه زينب)س(  هــای پســرانه اهـخوابگــ   ــرت خدي،ــه    ــرت م

ســال  و ورزشی سلمان فارســی های سال نورمحمد خوابگاهیای تحت نظارت دانشگاه   خوابگاه    گلس انابوذر 

ات ـداری  يوانــ ـک نگیــ ـوســ ـرات کيـابــاق مخ ـی اتــ ـانــای نگیبـهکـوسـيـهای وابس ه به آن کاتاق  شقايق و

و  ها و محو ه دانشــگاهخيابان های داخ  محو ه دانشگاه و و اس ادسرا راـــمیمانس شناسی  ده زيستـــــشکـدان

مح    –  سرايداری و نظافت خوابگاه گلس انامور   )کليه مکان های موجود دانشگاه(  يسهای جديدال أسبگاهاخو

 .دبيرخانه کميسيون دائمی هيات امناء منزل دک ر االمی

 به صورت روزانه  قال آن به مح  مورد نظر دانشگاهو ان (1-1از مکان های بند ) آوری زباله جمع(  2 -1

کليــه و هــا مناســبت درنان و مداوي  دانشــگاه در وقــت اداری و خــارق از وقــت اداری کپذيرايی از کار  (  3  -1

 مراسم و اوقات ام حانات.

 ان،ام امور آبدارخانه و توزيع چای. ( 4 -1

 رسانی داخ  دانشگاه نامه(  5 -1

و جاب،ــايی لــوازم خوابگــاهی    –آزمايشگاهی    –ری  وساي  ادالوازم و      بارگيری وتخليه کليهنق  و ان قال(  1-6

 ی باشدبه ایده پيمانکار م هادر دانشگاه و خوابگاه  و... سنگي 
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ملزومات  )جیت جاي،ايی وساي      وراننده اخ ،اصی ب،ورت تمام وقت   ضمناً  تیيه وسيله نقليه مناسب 

 ده و الزامی است. اداری  ت،یيزات آزمايشگاهی و غيره( به ایده پيمانکار بو

  وبــه دفهــات مــورد نيــازو  (1-1   همه گذاری وتخليه  يوانــات و شــرات در مکــان هــای بنــد )سمپاشی(    7  -1

 به تشخيص مسئول مربو ه.های مذکور ضدافونی خوابگاه

 باشد.می پيمانکاربهیده  7-1خريد سموم و وساي  مورد نياز در بند  تبصره:

 در  کــف شــور و...( در اســر  وقــت  شام )توالت  روشــويی  ويس بیداش یسر  های( خدمات رفع گير چاه8  -  1

 باشد.بهیده پيمانکار می (1-1مکان های بند )

مواد بیداش ی اس اندارد و بــا کيفيــت پالس يک زباله و تیيه و توزيع کليه لوازم م،رفی نظافت و شوينده و (    1-9

 باشد.می پيمانکاربابت ان،ام امور نظافت بهیده 

بايد به تاييد مسئول مربو ه دانشگاه رسيده باشد ودرصورت ادم تاييد   پيمانکار  9-1ه: موارد بند ،رتب

 اسر  وقت نسبت به جايگزينی مواد ووساي  مرغوب اقدام نمايد. موظف است در

م کار به ريال و همچني  مبلغ ک   ، مبلغ پيشنیادی بابت يک نفر نيرو براساس  رح  بقه بندی مشاغ  (  10 -1

در پاکت دربس ه بــا ذکــر تلفــ  و   و  و آناليز ساير موارد موضو  قرارداد در قالب يک فرمدر سال ب،ورت م،زا  

 شانی دقيق دف ر شرکت در مواد مقرر تحوي  گردد.ن

الزم بــذکر اســت در  ــال  اضــر مــی باشــد.نفــر    42   داق  تهداد کارگران برای ان،ام موضو  قرارداد(  11  -1

هــا و ک ابخانــه و همچنــي  خانم جیت کار در خوابگــاه  ینيرونفر    16ار فهلی مذکور را با تهداد  دانشگاه  ،م ک

 مرد در امور ديگر در دست اقدام دارد. ینيرونفر   26تهداد

نيز در زمان اســکان دانشــ،و مــورد   ها در روزهای تهطي  رسمی و پن،شنبه و جمههامور نظافت خوابگاه  (  12  -1

  وپيمانکار موظف به ارائه خدمات می باشدباشد.نياز دانشگاه می

ه از سوی نماينده دانشگاه تنظيم نمايد )تقويم  برنامه کاری خود را براساس برنامه ابالغ شد  پيمانکار بايد(  1-13

کار(. همچني  موظف است پس از سرکشی های منظم و مس مر در قبال کارهای ان،ام شده گزارش کار تیيه و  

اخ يار نماينده دانشگاه قرار دهد. ارسال ليست کارگران  اضر به کار همراه گزارش ارسالی    ب،ورت هف گی در

 الزامی است.

پيم1-14 کارگران  (  از  کاملی  ليست  قرارداد   از شرو   قب   و  کارگران  کليه  تهيي   از  پس  است  موظف  انکار 

 شگاه قرار دهد.همراه با مشخ،ات س،لی  آدرس و شماره تماس آنیا در اخ يار نماينده دان
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تا (  1-15 باشد  داش ه  نظر  در  جايگزي   نيروی  تهدادی  اصلی  نيروهای  بر  االوه  است  موظف  پيمانکار 

جمله  در از  دلي   هر  به  اصلی  نيروهای  که  مرخ،ی  صورتی  اس هالجی   مرخ،ی  بازنشس گی   )اخراجی  

پيدا نکردند   ار   ور  در مح  ک  وب،ورت روزانه  مازاد م،رف مرخ،ی اس حقاقی(اس حقاقی و همچني   

کار کسر خواهد  ا از مبلغ پيمانبه تهداد روزه  نيروی جايگزي  از افراد جايگزي  اس فاده گردد ودر صورت ادم  

 شد.

 پيمانکار  ق واگذاری کار به غير را ندارد. ( 1-16

مخ   (  1-17 نقاط  در  نيروها  جايگزينی  منظور  به  دانشگاه  نماينده  نظرات  از  است  موظف  اس فاده  پيمانکار   لف 

 نمايد.

با توانايی و میارت الزم اس فاده کند. ميز  (  پيمانکار بايد1-18 به  یارت کارگر بايد  ان توانايی و ماز کارگران 

 تاييد نماينده دانشگاه رسيده باشد.

ه  پيمانکار در سااات ارف و قانونی کار روزانه   ق اس فاده از توان و نيروی کارگری موجود در دانشگا (  1-19

 را برای مقاصد خاص در خارق از دانشگاه ندارد.

)ق(  1-20 فهاليت در دانشگاه  اب دای شرو   بايست در  اموالی خويا را  ی  پيمانکار می  اقالم  رارداد( فیرست 

صورت،لسه ای در اخ يار امي  اموال دانشگاه قرار داده و بابت هرگونه ورود و خروق اموال  هماهنگی الزم را با  

 به ام  آورد.  امي  اموال

  پيمانکار موظف است يک نفر نماينده تمام وقت به انوان سرپرست کارگران تحت پوشا به دانشگاه (  1-21

  پيمان به دانشگاه مهرفی   هرفی نمايد. نماينده مذکور جیت آشنايی به موضو  پيمان بايديک هف ه قب  از شرو   م

به کار   مبلغ  وشرو   اي  صورت روزانه  در غير  از کارکرد شرکت کسر   يليونم  يکشود.  بهنوان جريمه  ريال 

قانو کار   مخ لف  های  جنبه  با  بايست  می  مذکور  نماينده  شد.  و  خواهد  مالی  امور  اج ماای   تامي   و  کار  ن 

 سابداری آشنايی کافی داش ه باشد.   ور فيزيکی ايشان در پاسخگويی امور اداری  مالی و خدماتی ملموس  

 باشد. 

 نيروهای خود را  بق نظر دانشگاه در ايام تهطي  بکار گيرد.موظف است پيمانکار ( 1-22

 فنی و تخ،،ی نماينده دانشگاه می باشد.  پيمانکار موظف به راايت کليه تذکرات( 1-23

را    (  1-24 است سااات کار کارگری  نظرپيمانکار موظف  به     بق  نيازی  و چنانچه  ريزی کند  برنامه  دانشگاه 

 باشد بدون فوت وقت به مر له اجرا در آورد.دوگانه وجود داش ه شيفت های 

و مشخ،ات شرکت اس فاده نمايند.   ور ايشان  از لباس های م حدالشک  با آرم    ماتی بايدنيروهای خد(  1-25

در محيط دانشگاه بدون لباس کار ممنو  است. تیيه و هزينه لباس کار  کفا  دس کا و ... به ایده پيمانکار  

 . )ان خاب نو   جنس و رن  با نظر دانشگاه می باشد.(است
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دانشگاه وارد گردد جبران خسارت    هی پيمانکار به وساي  و ت،یيزاتچنانچه خسارتی توسط ابواب جم  (  1-26

 وارده از مح  کارکرد ماهانه پيمانکار کسر خواهد شد. برآورد ميزان خسارت وارد بهیده دانشگاه می باشد.

 موظف است نظرات دانشگاه را در  دود موضو  مناق،ه تامي  نمايد.  پيمانکار( 1-27

به  (  1-28 قانوپيمانکار موظف  مزايای  و  مشاغ   پرداخت کليه  قوق  بندی  به  رح  بقه  توجه  با  و  پرسن   نی 

  اه تا پايان همان م  پش يبانی و تامي  نيروی انسانی و قانون و مقررات کار و تامي  اج ماای  –شرکت های خدماتی  

 ودر صورت ديرکرد پرداخت مزايا و قوق  پيمانکار مسئول است  می باشد.

دانش(  1-29 باالبچنانچه  منظور  به  دانست  ضرورت  آموزشی  گاه  های  دوره  کارگران   کارايی  هزينه  ردن  با 

برنامه  نمايدبرگزار  پيمانکار اي   در  شرکت  به  را  کارگران  خود   های  برنامه  تطبيق  بايس ی ضم   پيمانکار  ها    

 موظف نمايد. 

 تامي  سرويس اياب و ذهاب پرسن  بهیده پيمانکار است. ( 1-30

ن با ی اوام  پيمانکار توسط ناظر و ار ان،ام شده و امور اخالقی و اارزيابی از کيفيت و کميت ک  (1-31

و    سرويس گيرندگان دانشگاه ان،ام خواهد شد. بدي  منظور  بق دس ورالهم  نظارتی دانشگاه اقدام شده 

 انيزم مذکور می باشد.کپرداخت  ق الز مه ماهانه شرکت منوط به تاييد گزارش از  ريق م

بکا   (  1-32 و  اخراق   رگيری ان خاب  تو  ويا  نيروها  پش يبانی کليه  و  اداری  امور  هماهنگی  با  مناق،ه  برنده  سط 

 د آمد.دانشگاه می باشد. در غير اي  صورت از پذيرش و بکارگيری نيرو ممانهت بهم  خواه

پيمانکار مسئول هرگونه املکرد اخالقی  ان با ی و کاری پرسن  خود بوده و جبران تمامی خسارات    (  1-33

 بهیده خواهد دشت.ارده ناشی از اشکاالت مزبور را و

شبکه    (  1-34 به  ات،ال  جیت  ملزومات  ساير  و  رايانه  دس گاه  يک  اخ ،اص  به  نسبت  است  موظف  پيمانکار 

از اي   ريق ان،ام    وبالهکس  اقدام نمايد و مراودات و مکاتبات دانشگاه با شرکت  erpدانشگاه  اتوماسيون اداری  

در صورت شد.  اس   خواهد  و  مذکور  ملزومات  ت،یيز  دانشگاه  ادم  نماينده  گزارش  براساس  آن  از  بیينه  فاده 

و غياب با اس فاده از نرم  ريال از کارکرد پيمانکار کسر خواهد شد. ارائه گزارش   ور    000/000/1مبلغ    روزانه

انشگاه به ایده پيمانکار  به نماينده دومک وب در پايان هرماه    ب،ورت آنالي   افزار جداگانه و ثبت اثر انگشت  

 د.می باش

مربو ه    (1-35 ارائه گواهينامه  و  افزوده  ارزش  بر  ماليات  در  نام  ثبت  به  مشروط  افزوده  ارزش  بر  ماليات  هزينه 

دانشگاه می باشد. الزم نيست پيمانکار در هزينه های خود هزينه ماليات بر ارزش افزوده را    توسط پيمانکار بهیده

 منظور نمايد. 

هزينه  وادث  فوت و... پرسن  تحت پوشا خويا و نيز صدمات  پيمانکار موظف است برای جبران    (1-36

بيمه مسئوليت با شرکت های  ناشی از املکرد پيمانکار و پرسن  تحت پوشا نسبت به اشخاص ثالث  قرارداد  

 فرد ذينفع پرداخت گردد مه بر بيمه ای منهقد نمايد. به نحوی که بدون نياز به رای مراجع ق ايی خسارت مالی 
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 . موظف است يک نسخه از قرارداد را تحوي  دانشگاه نمايد پيمانکار

شينه پرسن  تحت پوشا را  اس خدام وگواهی ادم سوءپيپيمانکار موظف است ن ايج آزمايشات قب  از  (  1-37

 در اخ يار داش ه باشدويک نسخه از آن را تحوي  دانشگاه نمايد

ف(  1-38 تهطيلی  و...در دانشگاه  در صورت  نيمه وقت  نيروها  ،لی    اس فاده  نحوه  ويا مديريت  در همان بخا 

 بخا های ديگر وتهطيلی آنیا با نظر دانشگاه وبازخريد مرخ،ی بهیده پيمانکار خواهد بود

برای  (  1-39 اخ يار  ويا سلب  برای شرکت کننده واي،اد تکليف  پيشنیاد اي،اد  قی  مناق،ه وارائه  شرکت در 

 مناق،ه گذار نمی نمايد.دس گاه 

 انشگاه در رد يک يا تمام پيشنیاد ها مخ ار است.د (1-40

 .نداردپيمانکار م،از به تیاتر اضافه کار پرسن  با ميزان مرخ،ی اس حقاقی آنان را ( 1-41

ن است که پيمانکار  قوق و دس مزد قانونی کليه  آنه و منوط به  پرداخت مبلغ قرارداد به صورت ماها(-42-1

ن ماه پرداخت نموده باشد وهيچ گونه اا راض ک بی از جانب  آرداد را در  رسن  خود در ارتباط با اي  قراپ

ن ناظر  و  نگردد  واص   کارفرما  به  اي  خ،وص  در  پيمانکار  تائيد  پرسن   را  تهیداتا  به کليه  پيمانکار  ام   يز 

 نموده باشد

ماينده کارفرما برسند و  آنان می بايست به تائيد ک بی ن صال يت کليه پرسن  پيمانکار قب  از شرو  به کار  (1-43

ر  چنانچه کارفرما در اثنا اجرای قرارداد از هر يک از کارکنان پيمانکار ک با اظیار نارضاي ی نمود ظرف  داکث

 .يک هف ه نسبت به جايگزينی آن با فردی که صال يت آن به تائيد کارفرما رسيده باشد اقدام نمايد

 

 م کار:مدت انجا –2

بينــی کــاها پيا %25با در نظر گرف   ميزان  يک سال شمسیبه مدت  15/7/1400 يتلغا    16/7/1399از تاريخ 

 ،م کــار در ايــام تهطيــ  يــا نيمــه تهطيــ  و همچنــي    يا افزايا  ،م کار در قرارداد به منظور تغيير در کاها

 .افزايا  ،م کار در صورت اضافه شدن ابنيه دانشگاه

 

 

 



 دفتر حقوقی                         پیمانکار               ناظر دانشگاه                                                              کارفرما 
                                                                                                                                                                مدیر                          مدیر عامل                       مدیر اداری و پشتیبانی                  ری ومالیمعاون ادا
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 کلیه موارد فوق مورد قبول است.                                                              

 
 :شرکت ی مدیرعاملو امضانام و نام خانوادگی 

 مهرشرکت: 

سابقه کار در  سابقه کار مفيد:                                     نام شرکت يا موسسه:     مشخصات متقاضی:  

 دول ی:            هایدس گاه 

                                                    نام پدر:                                  نام و نام خانوادگی مديراام  شرکت يا موسسه:    

 :                     صادره :                     آدرس:                                                                شش

 تلف  مح  کار:  تلف  منزل:               

 دانشگاه دامغان را می پذیرم. خدماتکلیه شرایط مربوط به مناقصه ایجاد و نگهداری 

 مهرو امضای متقاضی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


