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نظ  دامغان دانشگاه     داردـدر  سازی،  ر  آماده  ،  امور  محوطه  ونظافت  سب ایجاد  فضای  ز  ـنگهداری 

تاریخ   خود   اختصاصی از  سال    یک) ماه  دوازده   بمدت    6/1401/ 31  لغایت   1/7/1400 را 

 : های واجد شرایط واگذار نمایدیا شرکت و با شرایط زیر به پيمانکاران  شمسی( 
امورفضاى سبز توسط پيمانكار بایستى انجام   یركه بابت نگهدای ذیل  اهم فعاليتها   -الف

 گيرد: 

 تعميروترميم جویهاى درختان وکرتهاى گل ونهال درتمام نقاط دانشگاه   .1

   هاى مختلف گياهى( آبيارى طبق برنامه زمان بندى )براى گونه .2
: بارانىه  ب  باریک    روز  دو  هر  فصول گرمدر  چمن  آبياری    توضيح  ، عصر  حوباید در صب   شکل  زود 

انجام گيرد.توجه شود تمامی سطح چمن بصورت یکسان آبياری وآبياری غرقابی به هيچ عنوان قابل    بشو
   قبول نيست 

 شوند. روز یکبار آبيارى 20 درسایر مواقع و دو هفته یکبار  سالهميشه سبز سوزنى : درایام گرم درختان

 یک بار  دو هفته ر مواقع یابار ودرسیک   اىتاهفته سالایام گرم هاى درختى خزان : در گونه

 باری  یک ابار ودرسایر مواقع هفتهدو اى  تاهفته سال: درایام گرم  وگل های فصلیاى انواع رزهگونه

 توسط کارشناس دانشگاه اعالم ميشود. ،  اى طبق برنامه کاشت ونوع قلمههاى خزانهگونه

 اى یکبار بار وسایر موارد هفتهدو   ىاابستان هفتههاى گياهى موجود درپاسيوها: درایام گرم تگونه
 انواع درختچه ها: هفته ای یکبار  

 روز یکبار   15درختان مثمر : کم سال ده روز یکبار ومابقی 
 است.  الزامیمنابع آبی برنامه ریزی آبياری شبانه منظور آبياری موثر و محدودیت در به

درختان یک بار وترکيب    یار درسال وبراصلی دوببرای گلهای فخش کود دامى وشيميائى  پتهيه و   .3
نقليه   به تشخيص مسئول مربوطه وبا وسيله  ماسه وکود نرم در فصل زمستان برای کليه چمن ها و... 

 )سرند کردن کود به عهده پيمانکار است(.مناسب بعهده پيمانکار است

گونه  توضيح:  بهتر  رشد  وبمنظور  پائيزه  شخم  توسعه،  زمينى  هنگام  رشد   در وچمن هاى  فصل    خالل 
 ازکودهاى شيميائى ودامى استفاده شود. 

 هاى مختلف گياهى وقلمه گيرى ازآنها  هرس درانواع واشکال مختلف روى گونه .4

اشکال .5 به  هرز  علفهاى  کنى  ریشه  و  تشخيص  مکانيکى    ،نتیس   وجين  وبه  نياز  ودرصورت 
 شيميائى  کارفرماروش 

 ری گردد جمع آو توضيح: ضایعات حاصله بالفاصله وهم زمان

   به دفعات مورد نياز با تشخيص مسئول مربوطه عليه آفات وامراض نباتى ىسمپاش  .6
   وپيگيری امور مربوطه تا به نتيجه رسيدن مطلوب آن واکارى چمن ،  ، وجين چمن چمن زنى  .7

  روز یکبار درکليه نقاط   10زن ویاسایر موارد درخالل فصل رشد هر    زنى بادستگاه چمن   توضيح : چمن 
 گيرد.انجام

 هاى سبز ى حاشيهنزپرچين   .8

پرچين  رشد  فصل  درخالل   : حاشيهز  توضيح  مربوطهها  نى  مسئول  تشسخيص  با  نياز  مورد  دفعات    به 
 پائيز نيز هرس کلى شود.  زمستان یا اربرحسب وضعيت آب وهوا صورت گيرد.درب

بانشا  به موقع  جمع آورى .9  ار وبه فصل ک  بسته  النه  وء  گلها ونهالهاى خشک شده وجایگزینى آنها 
 وغوزک گيری از گل های رز یک بار درماه  امکانات موجود
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نهال .10 )گل،  مختلف  اشکال  به  وواکارى  درخت  اعالم    ...(،  کارفرما  طرف  از  که  دفعاتی  تعداد  وبه 
 خواهد شد 

زباله، حذف شاخه های خشک وبيمار از داخل بوته ها  ،از قبيل خار وخاشاک نظافت داخل باغچه ها  .11
ختان سوزنی شکل از برگ های خشکيده و مواردی که به زیبایی  رد چنين پاکسازی  ها وهم  وچمن 

 می باشد.  پيمانکار عهده ه ب خارج از دانشگاههاى آن به  بالهحمل ز مجموعه آسيب می رساند.و

 ها برحسب نياز زیاد کردن خاک باغچه تعویض، تسطيح وکم و .12

   هاى گياهىونهانواع گتراس بندى و بندگذارى کرتها وجویهاى مخصوص  .13
 هاى گياهى ازسرماى زمستانى ویخبندان وبرف وبوران شدید )نظير پالم و...( حفاظت برخى از گونه .14

به دفعات الزم    ها  فرم دهى به درختان ونهالهرس درختان ودرختچه ها وو  ، پاجوش گيریشکل دهى .15
 وبا نظر مسئول مربوطه

 عمليات پيوند زنى درصورت نياز .16

وآماده ن اتانه وهمچنين  شخم زمسسله شکنی و .17 کليه عمليات شخم  بمنظور  جام  سازى وکرتهاى گل 
 در گلخانه و...ء وتهيه نشا در محوطه دانشگاه بذرکارى

بادهاى   بسيج کليه نيروها درمواقع اضطرارى وانجام تدابير حفاظتى درمقابل سيل وبارانهاى سنگين و .18
 و برف روبی درختان، در فصل زمستان. شدید 

 وحفظ آنها به روش صحيح جهت استفاده در فصل مناسب  متعدد هىهاى گياونهازگيرى بذرگ .19

 اندازى ونگهدارى دقيق نهالستان، خزانه، گلخانه شامل )آبيارى، وجين، کوددهى، سمپاشى و...( راه .20

 بروى تاالر، داربست ونظایر آن   رو هاى مختلف گياهىهدایت وبستن گونه .21

 وخوابگاههاى وسلف سرویس   ىرى سالنهاى اداهاحوطهتعویض گلدان وخاک گلدان درم .22

موتورى فضاى و  واپراتوری دقيق از لوازم ووسایل برقی    آموزش وتوجيه کارگران درامرنگهدارى  .23
 سبز

احداث شده .24 محلهای  در  بارانی  و  ای  قطره  آبياری  از  نگهداری  و  که    اپراتوری  هایی  در محل  ویا 
 .  احداث خواهد شد 

ا  .25 آپيمانکار و عوامل  ه ّن مکلجرایی  به  ها  هایفعاليت  کليهاری درکمف  به گلخانه  از جمله    مربوط 
دان و خانه )برخی از گونه ها باید قبل از شروع یخبندان انجام گردد( گلها به گل و قلمه  ء انتقال نشا 

به عهده پيمانکار  کشت  وجابجایی آنها وسایر موارد خریداری شده جهت  ، انتقال  هاءزدن نشا  جعبه
 .است

موظپيمانک .26 است ضار  نفرازکارشناسان خبره  ن مف  یک  دانشگاهی  معرفی  مدرک  زمينه    دارای  در 
کشاورزی ودفع آفات، وحضور هفتگی کارشناس مربوطه در دانشگاه نسبت به تهيه وارائه گزارش  

بدیهی است جبران هرگونه  کار وارائه پيشنهادات اصالحی بصورت مکتوب اقدام نماید.فنی از روند  
ص به موقع آفت واقدام جهت برطرف کردن آن به عهده پيمانکار  ي خ به علت عدم تش وارده    خسارت

 خواهد بود.

پيمانکار موظف است طبق جدول کارشناسی که از طرف کارفرما بصورت هفتگی وماهانه ارائه می  .27
 گردد انجام وظيفه نماید در غير اینصورت از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد.

 ری:اذبه شرایط واگ د مربوطسایر موار
پيمان تهيه وتنظيم وبه دانشگاه ارائه وبطور  برنامه کاری خود را  پيمانکار موظف است .1 قبيل از شروع 

مستمر وهفتگی ضمن پایش روند انجام صحيح کار، گزارش بازدید هفتگی خود را در اختيار نماینده 
پيم همچنين  دهد  قرار  اداری  اتوماسيون  طریق  واز  مدانشگاه  برانکار  از  است  که  انوظف  کاری  مه 
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ليست  ارسال  نماید.  تبعيت  گيرد  می  قرار  او  اختيار  در  شرکت  کاری  برنامه  کننده  تکميل  بصورت 
 کارگران حاضر به کار همراه گزارش هفتگی ارسالی الزامی است.

ارگران پيمانکار موظف است پس از تعيين کليه کارگران و قبل از شروع قرارداد، ليست کاملی از ک .2
 قراردهد.  نماینده دانشگاهسجلی، آدرس و شماره تماس آنها دراختيار  ت همراه بامشخصا

دانشگاه .3 از  خارج  به  را  گياهی  ومنابع  مواد  هيچگونه  مسئول    پيمانکار حق خروج  با  هماهنگی  بدون 
 ندارد.  وناظر دانشگاه را

بم .4 دانشگاه  وامکانات مختلف  اراضی  از  استفاده خصوصی  توپيمانکار حق  بانظور  نباتات  و  ب غ ليد  انی 
 زراعی را ندارد. 

انجام موضوع قرارداد می بایست به تعداد   .5 بوده بطوری که حجم    نفر  9حداقل تعداد کارگران برای 
 . کار به صورت کامل و با رضایت کارفرما انجام گيرد

شد تا پيمانکار موظف است عالوه بر نيروهای اصلی تعدادی نيروی جایگزین در نظر داشته با  .6

های اصلی به هر دليل از جمله )اخراجی، بازنشستگی، مرخصی استعالجی،  وردرصورتی که ني

محل  در  روزانه  وبصورت  استحقاقی(  مرخصی  مصرف  مازاد  همچنين  و  استحقاقی  مرخصی 

کار حضور پيدا نکردند، از افراد جایگزین استفاده گردد ودر صورت عدم نيروی جایگزین به  

 شد. د هانکار کسر خوالغ پيمتعداد روزها از مب
 پيمانکار حق واگذاری کار به غير را ندارد. .7

 پيمانکار موظف است از نظرات دانشگاه به منظور جایگزینی نيروها در نقاط مختلف استفاده نماید. .8
از کارگران با توانائی ومهارت الزم استفاده کند. ميزان توانائی و مهارت کارگر بایستی    دپيمانکار بای .9

 رسيده باشد. هاینده دانشگامنائيد به ت

کارگری  .10 نيروی  و  توان  از  استفاده  حق  روزانه،  کار  قانونی  و  عرف  ساعات  در  پيمانکار 
 موجود در دانشگاه را برای مقاصد خاص در خارج از دانشگاه ندارد.

پيمانکار موظف است از نهاده های قابل دسترس بنحو بهينه استفاده کند و درصورت هدر   .11
ملزم به جبران و جایگزین است. درغيراینصورت بااحتساب اصل و ی  گ دویا یخ زآنها  نوع ازدادن هر
 % جریمه هزینه ها ازمحل کارکرد کسر می گردد. 50

ل پالستيک جهت بستن درختان  ، رکتور، چمن زن، سمپاش  ا ترمين وسایل مورد نياز از قبيل )تهيه وتأ .12

  ، کتهپالم  گيری چمن،  گوشه  قيچی  بيلچه،  ر  بيل،  بيلبرف  دسته  کيسه    ،وبی،  بلند،  دست  جاروی 

و   آبپاش  انواع  اره،  کن،  وجين  کار،   کفش  چکمه،  دستکش،  شيلنگ،  انواع  زباله،کلنگ،  نایلون 

ون، کاله، لباس کار )شامل بلوز و شلوار  کش، انواع قيچی های باغبانی، فرغسرآبپاش، ماسک، شن 

و پالستيکی، قلم،    یخکلمن، طناب ن   دست(،   کار ساالنه یک دست و نيز کاپشن گرم زمستانی یک

پرچين  قيچی  فلزی،  برس  ماسک،  فيلتر،  برزنتی،  و  چرمی  دستکش  آبچرخان،  تلمبه    چکش،  زنی، 

الزم  وسایل  و  ابزار  ميزان  تشخيص  بودو  پيمانکار خواهد  بعهده  بردار(  خاک  تبر،  دستی، چارشاخ، 

 ی گردد.عالم ممی باشد که بسته به نوع فصل ا نماینده دانشگاهبعهده 
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تواند از امکانات دانشگاه  که پيمانکار امکانات کافی را در اختيار نداشته باشد می   در صورتی:ه تبصر 

 بصورت اجاره با مبلغ توافقی استفاده نماید.

کليه تعميرات و سرویس ابزار آالت فضای سبز اعم از موتوری و غيرموتوری بانظارت کارفرما بعهده  .13

به    و آب مورد نياز فضای سبز  زینتی و چمن، نهال و کود  هایبذر گل  يهته   نين همچ   پيمانکار است.

 دستگاه تانکر آب در اختيار پيمانکار قرار خواهد داد. دو دانشگاه  همچنين باشد عهده دانشگاه می

 تبصره: حمل آب مورد نياز فضای سبزاز چاه ویا تانکرهای ثابت موجود دردانشگاه به محل های مصرف 

چو موج راگنين  هم  کشی  نباشد    دولوله  سبز  فضای  نياز  های  پاسخگوی  لوله  هردليل  به  که  ویازمانی 

 عهده پيمانکار است به صورت روزانه به گردد تا اصالح آن  آبرسانی دارای ایراد

اجاره، .14 بصورت  دانشگاه  امکانات  و  وسایل  از  استفاده  صورت   الستيک،   روغن،   سوخت،  تأمين در 

پاش،هرس کن و غيره و همچنين  زن ،موتـور سم  ن م آالت اعم از چماشين  کاری تراکتور و  سرویس 

 ميباشد. پيمانکار  تانکر به عهده  کش یدک راننده

 بعد از وقت اداری و در شب انجام پذیرد.بایست قبل وآبياری می .15

بایست درصورت نياز در شيفت  تا پایان قرارداد کليه نيروهای در حال خدمت می  با شروع فصل گرما .16

 انجام وظيفه نمایند.  انشگاهد نظر دی موراه

  د.قانونی بعهده پيمانکار خواهد بو  اتکليه کسورپرداخت  .17

دانشگاه   .18 سبز  می  که  بوده هکتار      14تقریبا  وسعت فضای  نيز  زیتونی  و  پسته  باغ  و شامل  الزم   باشد 

 برسد پيمانکار  یتؤاست به ر

درخصوص حجم کار    یموجود، ادعای  ای سبزپيمانکار با آگاهی و اطالع از حجم کار و مشاهده فض .19

 نخواهد داشت و حق اعتراض در این خصوص مسموع نخواهد بود.

  باشد.ارسال اسناد مناقصه به منزله بازدید و تأیيد وسعت فضای سبز دانشگاه می .20

اعم از حجم    % از مجموع موضوع قرارداد25در طول مدت قرارداد حق افزایش یا کاهش    کارفرما  .21

 .واهد داشترا خ کار و مبلغ

را  پي .22 اموالی خویش  اقالم  فهرست  )قرارداد(  فعاليت در دانشگاه  ابتدای شروع  بایست در  مانكار می 
اموال دانشگاه قرار داده و بابت هرگونه ورود و خروج اموال، در اختيار امين  طی صورتجلسه ای  

 . به عمل آورد مين اموال  هماهنگی الزم را  با ا 

ن  .23 یک  است  نماینده  پيمانکارموظف  باغبانی    وقت  تمامفر   ، زراعت  مسائل  به  وآشنا 
عرفی نماید. نماینده مذکور باید تحت پوشش به دانشگاه م    رانـبه عنوان سرپرست کارگ  وکشاورزی

 1000,000پيمان به دانشگاه معرفی شود. در غير این صورت روزانه مبلغ  یک هفته قبل ازشروع 
بعنوا شرکت  ریال  کارکرد  از  جریمه  .  ن  شد  خواهد  جنبهکسر  با  بایست  می  مذکور  های  نماینده 

کار، سبز، مختلف  داشته    فضای  کافی  آشنایی  وحسابداری  امورمالی  اجتماعی،  وتامين  کار  قانون 
ضمنا  باشد.حضور فيزیکی ایشان در پاسخگویی امور اداری ومالی ومحل فضای سبز ملموس باشد.  
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خار و   ،انتقالدانشگاه اخلی و بيرونی  دجهت سركشی به كل فضاهای  وسيله نقليه  تهيه  
 به عهده پيمانكار بوده و صددرصد الزامی است. خاشاک 

 بکارگيرد. ت رسمی نيروهای خود را درایام تعطيال4/1حداقل پيمانکار موظف است   .24
 می باشد.  نماینده دانشگاهپيمانکار موظف به رعایت کليه تذکرات فنی و تخصصی  .25

برنامه ریزی کند وچنانچه  دانشگاه  وافق  کارگری را  بات  نکار موظف است ساعات کارپيما .26
 نيازی به شيفتهای دوگانه وجود داشت بدون فوت وقت به مرحله اجرا در آورد. 

سبز   .27 فضای  ومشخصات    الزاماکارگران  آرم  با  رنگ  سبز  ترجيحاً  متحدالشکل  لباسهای  از 
درم ایشان  حضور  نمایند.  استفاده  کشرکت  لباس  بدون  دانشگاه  ت حيط  است.  ممنوع  هرینه  ار  و  هيه 

دانشگاه نظر    لباس کار، کفش، دستکش و... به عهده پيمانکار است. )انتخاب نوع، جنس و رنگ با 
 می باشد(.

و   .28 دانشگاه  مایملک  ماشين آالت  و  ابزار  به  پيمانکار  ابواب جمعی  توسط  چنانچه خسارتی 
ميزان خسارت وارده  می باشد. برآوردت وارده بعهده پيمانکار فضای سبز آن وارد گردد جبران خسار 

 بعهده دانشگاه می باشد. 

 پيمانکار موظف است نظرات دانشگاه را در حدود موضوع مناقصه تأمين نماید. .29
پيمانکارموظف به پرداخت کليه حقوق ومزایای قانونی پرسنل و باتوجه به طرح طبقه بندی   .30

انساپشتي  -مشاغل شرکتهای خدماتی نيروی  تامين  و  قانون ومقربانی  و  اجتماعینی  تأمين  و    رات کار 
 . حداکثر تاپایان همان ماه اقدام نماید

موجود در    درخت، درختچه و ....پيمانکار موظف است با اعالم کارفرما نسبت به شستشوی   .31
 بار در سال با ماشين آالت مخصوص اقدام نماید.  2معابر اصلی دانشگاه 

 را پيگيری واقدام نماید ل کود وچال برگ است امورات مربوط به چا پيمانکار موظف .32

به   .33 موظف  پيمانکار  کارگران،  موظفی  وقت  از  خارج  خدمات  به  دانشگاه  نياز  درصورت 
 پرداخت اضافه کاری می باشد.

دانشگاهچنانچه   .34 های    نماینده  دوره  کارگران،  کارایی  باالبردن  منظور  به  دانست  ضرورت 
ای خود، کارگران ستی ضمن تطبيق برنامه هد، پيمانکار بایبرگزار  کن های پيمانکار  با هزینه  آموزشی  

 را به شرکت دراین برنامه ها موظف نماید. 
 تامين سرویس ایاب وذهاب پرسنل  بعهده پيمانکار است. .35

پيمانکار حقوق و دستمزد   پرداخت .36 به آن است که  منوط  ماهانه و  به صورت  قرارداد  مبلغ 
پ کليه  اقانونی  با  ارتباط  در  خود  درسنل  را  قرارداد  نموده  ین  پرداخت  ماه  آن  گونه  ر  وهيچ  باشد 

عمل  نيز  ناظر  و  نگردد  واصل  کارفرما  به  این خصوص  در  پيمانکار  پرسنل  جانب  از  کتبی  اعتراض 
 .پيمانکار به کليه تعهداتش را تائيد نموده باشد

آنان   .37 به کار  از شروع  قبل  پيمانکار  پرسنل  تائيد کتبی  صالحيت کليه  به  بایست  نماینده  می 
کارفرم  کارفرما چنانچه  و  اظهار  برسند  کتبا  پيمانکار  کارکنان  از  یک  هر  از  قرارداد  اجرای  اثنا  در  ا 

تائيد   به  آن  فردی که صالحيت  با  آن  جایگزینی  به  نسبت  هفته  یک  حداکثر  نمود ظرف  نارضایتی 
 .کارفرما رسيده باشد اقدام نماید

توسط  نضباطی عوامل پيمانکار  امور اخالقی و او کميت کار انجام شده و  ارزیابی از کيفيت   .38
سرویس  و  دانشگاه  ناظر  نظارتی  دستورالعمل  طبق  منظور  بدین  خواهدشد.  انجام  دانشگاه  گيرندگان 
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تایيد گزارش ازطریق مکانيزم مذکور می   به  الزحمه ماهانه شرکت منوط  اقدام شده و پرداخت حق 
 باشد.

و .39 بربکارگ   انتخاب  توسط  نيروها  کليه  مناقصيری  با  ـنده  باش  دانشگاههماهنگی  ه  در    ،دمی 
 خواهدآمد.  غيراینصورت از پذیرش و بکارگيری نيرو ممانعت بعمل

جبران   .40 و  بوده  خود  پرسنل  کاری  و  انضباطی  اخالقی،  عملکرد  هرگونه   مسئول  پيمانکار 
 د داشت. تمامی خسارات وارده ناشی از اشکاالت مزبور را به عهده خواه 

سایر ملزومات جهت اتصال  اص یک دستگاه رایانه و  ست نسبت به اختصپيمانکار موظف ا .41
دانشگاه   اداری  اتوماسيون  شبکه  شرکت   (erp)به  با  دانشگاه  مکاتبات  و  مراودات  و  نماید    اقدام 

از این طریق انجام خواهد شد. در صورت عدم تجهيز ملزومات مذکور و استفاده بهينه از    وبالعکس 
براساس گزارش   ا  1,000,000  مبلغ  روزانه  دانشگاه  نمایندهآن  پيمانکار کسر ریال  ز کارکرد 

با استفاده از نرم افزار جداگانه و ثبت اثر    ومکتوب   آنالین   خواهد شد. ارائه گزارش حضور و غياب 
 به عهده پيمانکار می باشد.  نماینده دانشگاهانگشت به 

مشروط .42 افزوده  ارزش  بر  ماليات  ب  هزینه  ماليات  در  نام  ثبت  و به  افزوده  ارزش  ارائه    ر 
ه توسط پيمانکار به عهده دانشگاه می باشد. الزم نيست پيمانکار در هزینه های خود  گواهينامه مربوط 

 هزینه ماليات بر ارزش افزوده را منظور نماید.
شمسی( سال    یک)  ماه  دوازده  به مدت  31/6/1401تا    1/7/1400مدت واگذاری از   .43

 بود.خواهد 
دهندگان  پ .44 مبلغ    یدبايشنهاد  کارگيشن پدر  قانونی  حقوق  خود،  به  هادی  توجه  با  را  ران 

طبقه بندی مشاغل شرکتهای  قانون کار و تأمين اجتماعی و اعمال طرح هماهنگ  مصوبات و مقررات  
ای باشد های پيشنهادی جهت شرکت در مناقصه باید به گونهقيمت.  حاظ نموده باشندل   خدماتی

دانشگاه در  را در بر گيرد.بدیهی است    1401رسنل در سال  ييرات احتمالی در حقوق پکه تغ
 گونه تغييری در قرارداد منعقده نخواهد داد.ها و افزایش حقوق کارکنان هيچ  قبال تغيير هزینه

پيمانکار موظف است برای جبران هزینه حوادث، فوت و ... پرسنل تحت پوشش خویش و   .45
ناشی از   پيمانکار و پرسنلنيز صدمات  ه بيمبه اشخاص ثالث، قرارداد  تحت پوشش نسبت    عملکرد 

به نحوی که بدون   با شرکتهای معتبر بيمه ای منعقد نماید.)باید نظر دانشگاه تامين گردد(    مسئوليت 
 نياز به رأی مراجع قضایی خسارت مالی فرد ذینفع پرداخت گردد.

حت  پرسنل ت  پيشينه  و گواهی عدم سوء  استخدامنتایج آزمایشات قبل از  پيمانکار موظف است   .46

 باشد و یک نسخه از آن را تحویل دانشگاه نماید. پوشش را در اختيار داشته 

  یت نحوه استفاده و بازخرید مرخصی نظر به تعطيلی فصلی، نيمه وقت و... در دانشگاه مدیر .47
 به عهده پيمانکار می باشد.

 . باشد ماه پرسنل خود را داشته  دوپيمانکار بایستی توانائی پرداخت حقوق  .48
اد حقی برای شرکت کننده وایجاد تکليف و یا سلب  ناقصه و ارائه پيشنهاد، ایجشرکت درم .49

 صه گذار نمی نماید. اختيار برای دستگاه  مناق 

 دانشگاه در رد یک یاتمام پيشنهادات مختار است.  .50

ر آگهی به  نش وضوع مناقصه از تاریخبه منظور بازدید از م توانندمی  شرکت در مناقصه به عالقمندان .51
پيشنهادات و مدارک وده و پس از بازدید از فضای سبز دانشگاه مراجعه نم دانشگاهبه ه روز مدت د
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حاوی ضمانت نامه بانکی به    الف(الزم را در سه پاکت دربسته الک و مهر شده، پاکت 
دارک شامل م ب(پاکت  ه، بابت سپرده شرکت در مناقص ميليون(ریال پانصد)000/000/500مبلغ

انجام کار در زمينه موضوع واگذاری، دو مورد   نامه شرکت، مدارک مربوط به صالحيتثبت و اساس
نهادی، آناليزدقيق فرم بهای پيششامل  ج(پاکتحسن انجام کار، شرایط مناقصه مهر و امضاء شده 

دانشگاه،   ت اداری و مالیاونمع به دفتر حداکثر ده روز پس از درج آگهی با پست سفارشی  هزینه ها،
 یند. ارسال نما ميدان سعدی  -در دامغانواقع 

به پيشنهادات مبهم و مشروط براساس درصد یا اضافه نسبت به حداقل قيمت داده شده و فاقد سپرده و 
 د)مدارک ارسالی می بای پيشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر نخواهد شد. 

 مناقصه باشد( تقاضای شرکت در وارد مندرج در فرممطابق م

 آگهی مناقصه را روی پاکتهای الف، ب و ج ارسالی درج نماید.موضوع  متقاضی باید .52

پيشنهادها بایــد بــه امضــاء مــدیر عامــل یــا رئــيس هيئــت مــدیره واجــد حــق امضــاء اســناد تعهــدآور از  .53

ــرکت و ت ــام ش ــر ن ــا ذک ــته ب ــت دربس ــيده و در پاک ــرکت رس ــب ش ــرکجان ــنامه ش ــویر اساس ت و ص

 دانشگاه گردد.روزنامه رسمی و شماره تماس تحویل  آخرین آگهی  
درصورتی که برنده اول از تنظيم قرارداد منصرف شود، ضمن ضبط سپرده وی باتشخيص   .54

کميسيون مناقصه به ترتيب وضعيت برنده دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درصورت استنکاف  
نفع دانشگابرنده بعدی سپرده وی   به  انج  ه ضبط خواهد شد.نيز  ام بدیهی است اتخاذ تصميم پس از 

 مراحل الزم بعدی بعهده کميسيون مناقصه خواهد بود. 
 هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه از برندگان مناقصه دریافت خواهد شد.  .55

 . د بودمنوط خواه اجتماعیکار و رفاه تعاون، یعقد قرارداد به ارائه صالحيت از اداره .56
 مهر و  قرارداد، آن را   و  شرایط مناقصه   نویس ید با رویت پيش ان در مناقصه باشرکت کنندگ .57

 د. امضاء نماین 
برنده مناقصه مسئول کليه تعهدات خود نسبت به اشخاص حقيقی و حقوقی بوده و دانشگاه   .58

 هيچ تعهدی دراین خصوص ندارد.

می .59 بيشتر  اطالعات  کسب  جهت  کنندگان  با  شرکت  تلفنتوانند  و   35220098  هایشماره 
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