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ایجاد    امور آماده سازی، - واگذاری امور خدمات ونظافتمناقصه  اختصاصی  شرایط

 ن دامغادانشگاه   اختصاصی ز ـنگهداری فضای سب و

دارد  دامغاندانشگاه   نظر  ونظافت در  آماده سازی  –  اهـــــدانشگ  امور خدمات  و،  امور  فضای   ایجاد  نگهداری 

شمسی  بمدت    1402/ 15/7  لغایت    16/7/1401  تاریخ از  را    اختصاصیز  ـسب سال  )یک  ماه  با    (دوازده  و 

 .های واجد شرایط واگذار نمایدیا شرکت شرایط زیر به پيمانکاران

فعاليتها  -الف ذیلاهم  بابت    ی  دانشگاه  كه  نظافت  و  خدمات  انجام  امور  بایستى  پيمانكار  توسط 
 گيرد: 

 و..  پژوهشـی  –رفـاهی    –شـی  آموز  –  هـای اداریساختمان  یتمامنظافت و پاکيزه نمــودن    (  1  -1

ــ ــدیریت دانشــــ ــت مــــ ــانتحــــ ســــــاختمان یــــــک ودو وسه، شــــــماره )گاه دامغــــ

ــال اخو ــه رزمی،ابوریحان،اميرکبير،کتابخانه،سـ ــ  محو ـ ــی داخـ ــال  ورزشـ ــه فرهن ،سـ ــای همایا،خانـ هـ

 هندســی ، مرکــز همــایاست ، ســاختمان فنــی مساختمان زیساختمان دانشکده هنر،نقليه،  )سلف قدیم(،Aتسای

هــای دخترانــه  ضــرت ،خوابگــاه Aی ســایت مســجد،انبارهای مرکــزی و فر ــ غــان ، شــگاه دامهــای دان

ــریم ،  ضــرت زهرا)س(، ضــرت مهصــومه،زینب)س(، هــای پســرانه اهـخوابگــ  ضــرت خدیجــه،  ضــرت م

ســال  و ان فارســیورزشی سلم های سال نورمحمد،خوابگاههای تحت نظارت دانشگاه ، خوابگاه   ،نگلستاابوذر،

ات ـداری  يوانــ ـک نگهــ ـوســ ـرات،کيـابــاق مخ ـی،اتــ ـانــای نگهبـهکـوسـيـهای وابسته به آن،کقاتا  شقایق و

و  ها و محو ه دانشــگاهخيابان های داخ  محو ه دانشگاه و و استادسرا راـــمهمانس شناسی، ده زیستـــــشکـدان

مح    –  ظافت خوابگاه گلستانری و نسرایداامور  ،موجود دانشگاه()کليه مکان های    يسهای جدیدالتأسبگاهاخو

اماک  و خوابگاههایی کــه مــورد اجــاره دانشــگاه تمامی و.ون دائمی هيات امناء منزل دکتر  المیه کميسيدبيرخان

  (دامغانیریت دانشگاه ت مدتمامی اماكن تحقرار خواهد گرفت )

 به صورت روزانه نظر دانشگاه تقال آن به مح  موردو ان (1-1از مکان های بند ) آوری زباله جمع( 1-2

مراسم کليه و ها مناسبت درنان و مد وی  دانشگاه در وقت اداری و خارج از وقت اداری کاز کارایی  پذیر  (1-3

 و اوقات امتحانات.

 ارخانه و توزیع چای.مور آبدانجام ا ( 1-4

 رسانی داخ  دانشگاه نامه(  1-5

و جابجــایی لــوازم خوابگــاهی    –آزمایشگاهی    –ری  وسای  ادالوازم و    ليه، بارگيری وتخليه کتقالو اننق   (  1-6

 ی باشدبه  هده پيمانکار م هادر دانشگاه و خوابگاه  و... سنگي 
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ملزومات  )جهت جایجایی وسای ،    صی بصورت تمام وقت ه اختصاورانند  ضمناً، تهيه وسيله نقليه مناسب 

 ده و الزامی است. مانکار بوپي هدهآزمایشگاهی و غيره( به   اداری، تجهيزات 

  وبــه دفهــات مــورد نيــازو (1-1،  همه گذاری وتخليــه  يوانــات و شــرات در مکــان هــای بنــد )اشیسمپ(    1-7

 مربو ه.به تشخيص مسئول های مذکور ضد فونی خوابگاه

 باشد.می پيمانکاربههده  7-1خرید سموم و وسای  مورد نياز در بند  تبصره:

مکان  در کف شور و...( در اسرع وقت روشوییشام )توالت،  ویس بهداشتیسر  هایگير چاه  ( خدمات رفع1-8

 باشد.بههده پيمانکار می (1-1های بند )

مواد بهداشتی اســتاندارد و بــا کيفيــت پالستيک زباله و نده و یوتهيه و توزیع کليه لوازم مصرفی نظافت و ش(  1-9

 باشد.می پيمانکاربههده   فونی تهيه اقالم ضد و امور نظافتبابت انجام 

باید به تایيد مسئول مربو ه دانشگاه رسيده باشد ودرصورت  دم تایيد،  پيمانکار   9-1دبن  وارده: مصرتب

 قدام نماید.مواد ووسای  مرغوب ای یناسرع وقت نسبت به جایگز موظف است در

م کار به ریال و همچني  مبلغ ک   ج اغ   شيرو براساس  رح  بقه بندی ممبلغ پيشنهادی بابت یک نفر ن(    1-10

در پاکت دربسته بــا ذکــر تلفــ  و   و  و آناليز سایر موارد موضوع قرارداد در قالب یک فرمصورت مجزا  ر سال بد

 .دمقرر تحوی  گرد  دموشانی دقيق دفتر شرکت در ن

ال  اضــر اســت در  ــ   الزم بــذکرمــی باشــد.نفــر    35  تخدما داق  تهداد کارگران برای انجام موضوع  (  1-11

هــا و کتابخانــه و همچنــي  خانم جهت کار در خوابگــاه  ینيرونفر    14ا تهداد  ذکور را بار فهلی مدانشگاه  جم ک

 ام دارد.قدا مرد در امور دیگر در دست ینيرونفر   21تهداد

ن دانشــجو مــورد نيز در زمــان اســکا  ه و جمههها در روزهای تهطي  رسمی و پنجشنبامور نظافت خوابگاه  (  1-12

  ر موظف به ارائه خدمات می باشدانکاوپيمباشد.ز دانشگاه مینيا

ظيم نماید )تقویم  تنه  ه از سوی نماینده دانشگابرنامه کاری خود را براساس برنامه ابالغ شد  پيمانکار باید(  1-13

زارش کار تهيه و  در قبال کارهای انجام شده گر(. همچني  موظف است پس از سرکشی های منظم و مستمر  کا

نشگاه قرار دهد. ارسال ليست کارگران  اضر به کار همراه گزارش ارسالی  ماینده دااختيار ن  فتگی دربصورت ه

 الزامی است.

پيم1-14 ته(  از  پس  است  موظف  قب      ييانکار  و  کارگران  کارگران  کليه  از  کاملی  ليست  قرارداد،  از شروع 

 دهد. شگاه قرار نده دانماس آنها در اختيار نمایشخصات سجلی، آدرس و شماره تهمراه با م
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تا (  1-15 باشد  داشته  نظر  در  جایگزی   نيروی  تهدادی  اصلی  نيروهای  بر  است  الوه  موظف  پيمانکار 

بدر اصلی  نيروهای  که  جمله    هر ه  صورتی  از  مرخصی  دلي   استهالجی،  مرخصی  بازنشستگی،  )اخراجی، 

دا نکردند،  يپار  ضور  در مح  ک  وبصورت روزانه  تحقاقی(مازاد مصرف مرخصی اسمچني   استحقاقی و ه

کار کسر خواهد  ا از مبلغ پيمانبه تهداد روزه  نيروی جایگزی  از افراد جایگزی  استفاده گردد ودر صورت  دم  

 شد.

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

ن  (  1-17 از  است  موظف  بهپيمانکار  دانشگاه  نماینده  مخ   ظورمن  ظرات  نقاط  در  نيروها  استفاجایگزینی  ده  تلف 

 نماید.

با توانایی و مهارت الزم استفاده کند. ميز  (  پيمانکار باید1-18 به  هارت کارگر باید  ان توانایی و ماز کارگران 

 ده دانشگاه رسيده باشد.ایننمد تایي

ه  رگری موجود در دانشگا و نيروی کاوزانه،  ق استفاده از توان  پيمانکار در سا ات  رف و قانونی کار ر(  1-19

 ص در خارج از دانشگاه ندارد.مقاصد خا را برای 

)ق(  1-20 فهاليت در دانشگاه  ابتدای شروع  بایست در  اموپيمانکار می  اقالم  خویا را  ی  ی  الرارداد( فهرست 

هماهنگی الزم را با    هرگونه ورود و خروج اموال،  ای در اختيار امي  اموال دانشگاه قرار داده و بابت  صورتجلسه 

 ورد. به  م  آ   اموالامي

  پيمانکار موظف است یک نفر نماینده تمام وقت به  نوان سرپرست کارگران تحت پوشا به دانشگاه (  1-21

  مهرفی   پيمان به دانشگاه  ضوع پيمان بایدیک هفته قب  از شروع  جهت آشنایی به مو  ور ذکهرفی نماید. نماینده م م

به کار   مبلغ  در غيشود.  وشروع  ای  صورت روزانه  از کارکرد شرکت کسر یار  يليونم  یکر  بهنوان جریمه  ل 

قانو کار،  مختلف  های  جنبه  با  بایست  می  مذکور  نماینده  شد.  اجتما ی،  خواهد  تامي   و  کار  و    ورامن  مالی 

تی ملموس  یی امور اداری، مالی و خدمانایی کافی داشته باشد.  ضور فيزیکی ایشان در پاسخگو سابداری آش

 باشد. 

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

 ه می باشد. گانشفنی و تخصصی نماینده دا پيمانکار موظف به ر ایت کليه تذکرات( 1-23

را    (  1-24 است سا ات کار کارگری  نظرپيمانکار موظف  بدانش   بق  و چنانگاه  ریزی کند  به  رنامه  نيازی  چه 

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

و مشخصات شرکت استفاده نمایند.  ضور ایشان  از لباس های متحدالشک  با آرم    ماتی بایدنيروهای خد(  1-25

به  هده پيمانکار    لباس کار، کفا، دستکا و ...يط دانشگاه بدون لباس کار ممنوع است. تهيه و هزینه  در مح 

 گاه می باشد.(و رن  با نظر دانش . )انتخاب نوع، جنساست
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دانشگاه وارد گردد جبران خسارت    تهی پيمانکار به وسای  و تجهيزاچنانچه خسارتی توسط ابواب جم  (  1-26

 ی باشد.خسارت وارد بههده دانشگاه م وارده از مح  کارکرد ماهانه پيمانکار کسر خواهد شد. برآورد ميزان 

 موضوع مناقصه تامي  نماید.  انشگاه را در  دودموظف است نظرات د پيمانکار( 1-27

به  (  1-28 قانپيمانکار موظف  مزایای  و  مشاغ   وپرداخت کليه  قوق  بندی  به  رح  بقه  توجه  با  و  پرسن   نی 

  اه تا پایان همان م  جتما ینون و مقررات کار و تامي  اپشتيبانی و تامي  نيروی انسانی و قا  –شرکت های خدماتی  

 کرد پرداخت مزایا و قوق، پيمانکار مسئول است  رت دیرودر صو می باشد.

دانش(  1-29 باالچنانچه  منظور  به  دانست  ضرورت  آموزشی  بگاه  های  دوره  کارگران،  کارایی  هزینه  ردن  با 

بنمایدبرگزار  پيمانکار تطبيق  بایستی ضم   پيمانکار  را  ،  کارگران  خود،  های  برنامه  به  رنامه  ای   در  ها  شرکت 

 موظف نماید. 

 تامي  سرویس ایاب و ذهاب پرسن  بههده پيمانکار است. ( 1-30

ک  (1-31 کميت  و  کيفيت  از  شارزیابی  انجام  ادار  و  اخالقی  امور  و  و ه  ناظر  توسط  پيمانکار  نضبا ی  وام  

بد  شد.  خواهد  انجام  دانشگاه  گيرندگان  نظسرویس  دستورالهم   منظور  بق  شدهی   اقدام  دانشگاه  و    ارتی 

 انيزم مذکور می باشد.کوط به تایيد گزارش از  ریق ممه ماهانه شرکت منپرداخت  ق الز 

بکا   (  1-32 و  ا  رگيری انتخاب  تو  خراج ویا  نيروها  پشتيبانی کليه  و  اداری  امور  هماهنگی  با  مناقصه  برنده  سط 

 د آمد.نيرو ممانهت بهم  خواهصورت از پذیرش و بکارگيری   دانشگاه می باشد. در غير ای 

مسئول هرگونه  ملکرد اخالقی، انضبا ی و کاری پرسن  خود بوده و جبران تمامی خسارات  نکار  پيما  (  1-33

 بههده خواهد دشت.ز اشکاالت مزبور را ارده ناشی ا و

و    (  1-34 رایانه  دستگاه  یک  اختصاص  به  نسبت  است  موظف  به  پيمانکار  اتصال  جهت  ملزومات  شبکه  سایر 

از ای   ریق انجام    وبالهکس  مراودات و مکاتبات دانشگاه با شرکت  نماید و اقدام    erpدانشگاه  اتوماسيون اداری  

در صورت شد.  تجهيز    خواهد  است دم  و  مذکور  دانشگاه  ملزومات  نماینده  گزارش  براساس  آن  از  بهينه  فاده 

از نرم  و غياب با استفاده  . ارائه گزارش  ضور  شدد  کارکرد پيمانکار کسر خواه ریال از    000/000/1مبلغ    روزانه

هده پيمانکار  انشگاه به  به نماینده دومکتوب در پایان هرماه    بصورت آنالی   نه و ثبت اثر انگشت  افزار جداگا

 د.می باش

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

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

 منظور نماید. 

هزینه  وادث، فوت و... پرسن  تحت پوشا خویا و نيز صدمات  وظف است برای جبران  پيمانکار م  (1-36

کت های  بيمه مسئوليت با شراشخاص ثالث، قرارداد    ر و پرسن  تحت پوشا نسبت به ناشی از  ملکرد پيمانکا

 رداخت گردد فرد ذینفع پای منهقد نماید. به نحوی که بدون نياز به رای مراجع قضایی خسارت مالی مهتبر بيمه 
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 . موظف است یک نسخه از قرارداد را تحوی  دانشگاه نماید پيمانکار

ا شينه پرسن  تحت پوشدام وگواهی  دم سوءپيتخ اسب  از  نتایج آزمایشات ق  پيمانکار موظف است(  1-37

 ته باشدویک نسخه از آن را تحوی  دانشگاه نمایدرا در اختيار داش

ف(  1-38 تهطيلی  نيمه  در صورت   ، و...در دانشگاه  صلی  نيروها  وقت  استفاده  نحوه  ویا مدیریت  در همان بخا 

 هده پيمانکار خواهد بوددانشگاه وبازخرید مرخصی بهبخا های دیگر وتهطيلی آنها با نظر 

منا(  1-39 برای  قصه وارائه  شرکت در  اختيار  ویا سلب  برای شرکت کننده وایجاد تکليف  پيشنهاد،ایجاد  قی 

 نمی نماید. مناقصه گذاردستگاه 

 انشگاه در رد یک یا تمام پيشنهاد ها مختار است.د (1-40

 .نداردخصی استحقاقی آنان را رمضافه کار پرسن  با ميزان پيمانکار مجاز به تهاتر ا( 1-41

مبلپرداخ(1-42 ماهات  به صورت  قرارداد  به  غ  منوط  و  کليه  آنه  قانونی  دستمزد  و  پيمانکار  قوق  که  است  ن 

ن ماه پرداخت نموده باشد وهيچ گونه ا تراض کتبی از جانب پرسن  آرداد را در ر ارتباط با ای  قرارسن  خود دپ

 ائيد نموده باشد کليه تههداتا را ت يز  م  پيمانکار بهما واص  نگردد و ناظر ننکار در ای  خصوص به کارفرپيما

ماینده کارفرما برسند و  یست به تائيد کتبی ن آنان می با صال يت کليه پرسن  پيمانکار قب  از شروع به کار  (1-43

ر  رضایتی نمود ظرف  داکثنان پيمانکار کتبا اظهار نا چنانچه کارفرما در اثنا اجرای قرارداد از هر یک از کارک

 .ی که صال يت آن به تائيد کارفرما رسيده باشد اقدام نمایدجایگزینی آن با فردیک هفته نسبت به 
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فعاليتها  -ب ذیلاهم  نگهدا  ی  بابت  ایجاد  یركه  انجام   و  بایستى  پيمانكار  توسط  سبز  امورفضاى 
 گيرد: 

 م نقاط دانشگاه  نهال درتمان وکرتهاى گ  وتهميروترميم جویهاى درختا .1

   ياهى( هاى مختلف گدى )براى گونهآبيارى  بق برنامه زمان بن  .2
انجام    بش زود ،  صر و حب وباید در ص  شک  بارانى ه  ب  بار یک    روز  دو  هر  فصول گرمدر  چم   آبياری    توضيح :

     قبول نيستهيچ  نوان قاب  گيرد.توجه شود تمامی سطح چم  بصورت یکسان آبياری وآبياری غرقابی به
 شوند. روز یکبار آبيارى 20 درسایر مواقع و دو هفته یکبار  لساهميشه سبز سوزنى : درایام گرم درختان

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

 باری  یک ار ودرسایر مواقع هفتهابدو اى  فتهاهت سال: درایام گرم  وگ  های فصلیاى انواع رزهگونه

 توسط کارشناس دانشگاه ا الم ميشود. ،  وع قلمه بق برنامه کاشت وناى هاى خزانهگونه

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

 روز یکبار  15یکبار ومابقی ل ده روز ر : کم سان مثمدرختا
 است.  الزامیمنابع آبی برنامه ریزی آبياری شبانه در  موثر و محدودیت منظور آبياری  به

و   .3 وشيميائى  پتهيه  دامى  کود  گلهای  خا  دوبف برای  وبراصلی  درسال  ماسه    یار  وترکيب  بار  یک  درختان 
ه کليه چم   برای  نرم در فص  زمستان  تشخيوکود  به  و...  مربو ها  مسئول  بههده   ص  مناسب  نقليه  وسيله  وبا 

 )سرند کردن کود به  هده پيمانکار است( .است رپيمانکا

گونه  توضيح:  بهتر  رشد  وبمنظور  پائيزه  شخم  توسهه،  زمينىهنگام  رشد   دروچم    هاى  فص   ازکودهاى    خالل 
 شيميائى ودامى استفاده شود.

 رى ازآنها  ي گياهى وقلمه گ هاى مختلفگونههرس درانواع واشکال مختلف روى  .4

 شيميائى  ودرصورت نياز وبه تشخيص کارفرماروش مکانيکى  ،نتیس  ز به اشکالوجي  و ریشه کنى  لفهاى هر .5

 ری گردد جمع آو نتوضيح: ضایهات  اصله بالفاصله وهم زما

   به دفهات مورد نياز با تشخيص مسئول مربو ه  ليه آفات وامراض نباتى ىسمپاش  .6
   رسيدن مطلوب آن وپيگيری امور مربو ه تا به نتيجه واکارى چم  ،     چم  ، وجيچم  زنى  .7

 گيرد.انجام طروز یکبار درکليه نقا 10زن ویاسایر موارد درخالل فص  رشد هر  زنى بادستگاه چم    توضيح : چم  

 هاى سبز ى  اشيهنزپرچي    .8

پرچي  رشد  فص   درخالل   : دفهها  نى  اشيهز  توضيح  موربه  بات  نياز  تشسخيص د  مربو ه  ا  اربر سب  ب  مسئول 
 پائيز نيز هرس کلى شود.  زمستان یا يرد.دروضهيت آب وهوا صورت گ

بانشا  به موقع  جمع آورى .9 آنها  وبه فص  ک  بسته   ال هن  و ء  گلها ونهالهاى خشک شده وجایگزینى  امکانات    ار 
 وغوزک گيری از گ  های رز یک بار درماه  موجود

 ا الم خواهد شد وبه تهداد دفهاتی که از  رف کارفرما  ...(، درخت وهالل مختلف )گ ، نواکارى به اشکا .10

ها      زباله،  ذف شاخه های خشک وبيمار از داخ  بوته ها وچم،از قبي  خار وخاشاک  نظافت داخ  باغچه ها .11
يب می  ختان سوزنی شک  از برگ های خشکيده و مواردی که به زیبایی مجمو ه آسردچني  پاکسازی  وهم

 می باشد.  رپيمانکا  هده ه ب خارج از دانشگاههاى آن به  باله م  ز رساند.و

 ها بر سب نياز زیاد کردن خاک باغچه تهویض، تسطيح وکم و .12

   هاى گياهىونهانواع گ تراس بندى و بندگذارى کرتها وجویهاى مخصوص .13
 الم و...( ن شدید )نظير پهاى گياهى ازسرماى زمستانى ویخبندان وبرف وبورا فاظت برخى از گونه .14
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دهى .15 گيریشک   پاجوش  ودرختچه  و  ،  درختان  وهرس  ونهالها  درختان  به  دهى  نظر   ها  فرم  وبا  دفهات الزم  به 
 مسئول مربو ه 

  مليات پيوند زنى درصورت نياز .16

در   سازى وکرتهاى گ  بمنظور بذرکارى جام کليه  مليات شخم وآمادهناتانه وهمچني   شخم زمسوسله شکنی  .17
 در گلخانه و...ء شا يه نوته گاه ه دانشمحو

و بادهاى شدید    اب  سي  وبارانهاى سنگي  وارى وانجام تدابير  فاظتى درمقبسيج کليه نيروها درمواقع اضطر .18
 برف روبی درختان، در فص  زمستان.

 و فظ آنها به روش صحيح جهت استفاده در فص  مناسب  متهدد هىهاى گياونهازگيرى گبذر .19

 لستان، خزانه، گلخانه شام  )آبيارى، وجي ، کوددهى، سمپاشى و...( نها اندازى ونگهدارى دقيقراه .20

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

 وخوابگاههاى وسلف سرویس   ىرى سالنهاى اداهاحو همتهویض گلدان وخاک گلدان در .22

 موتورى فضاى سبز و لوازم ووسای  برقی  واپراتوری دقيق از گهدارىآموزش وتوجيه کارگران درامرن .23

شده  .24 ا داث  محلهای  در  بارانی  و  ای  قطره  آبياری  از  نگهداری  و  ا داث    اپراتوری  که  هایی  مح   در  ویا 
 .  خواهد شد 

و    ء قال نشااز جمله انت   مربوط به گلخانه ها  هایفهاليت  کليهاری در کمف به ه ّن مکلجرایی آاپيمانکار و  وام    .25
، انتقال  هاء زدن نشا  دان و جهبهخانه )برخی از گونه ها باید قب  از شروع یخبندان انجام گردد( گلها به گلقلمه

 .به  هده پيمانکار استکشت وجابجایی آنها وسایر موارد خریداری شده جهت  
نفرازکارشناسان خبره     مف است ضار موظپيمانک .26 زمينه کشاورزی    در  دارای مدرک دانشگاهی  مهرفی یک 

کار وارائه  ، و ضور هفتگی کارشناس مربو ه در دانشگاه نسبت به تهيه وارائه گزارش فنی از روند ودفع آفات
نماید. اقدام  مکتوب  بصورت  اصال ی  خسارپيشنهادات  هرگونه  جبران  است  به  لت  دم  وارده    تبدیهی 

 کار خواهد بود. ص به موقع آفت واقدام جهت بر رف کردن آن به  هده پيمانيختش

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

 ری:اذبه شرایط واگ د مربوطرسایر موا
است .1 موظف  را  پيمانکار  خود  کاری  شروعبرنامه  از  د  قبي   وبه  وتنظيم  تهيه  مستمر  پيمان  وبطور  ارائه  انشگاه 

واز  دانشگاه  نماینده  اختيار  در  را  خود  هفتگی  بازدید  گزارش  کار،  انجام صحيح  روند  پایا  وهفتگی ضم  
مه کاری که بصورت تکمي  کننده برنامه  انوظف است از برانکار مم ریق اتوماسيون اداری قرار دهد همچني  پي 

اخت  در  شرکت  تبهي کاری  گيرد  می  قرار  او  گزارش  يار  همراه  کار  به  کارگران  اضر  ليست  ارسال  نماید.  ت 
 هفتگی ارسالی الزامی است. 

از   .2 کاملی  ليست  قرارداد،  شروع  از  قب   و  کارگران  کليه  تهيي   از  پس  است  موظف  همراه  ارگران  کپيمانکار 
 قراردهد. هنماینده دانشگاسجلی، آدرس و شماره تماس آنها دراختيار  تبامشخصا

بدون هماهنگی با مسئول وناظر دانشگاه   روج هيچگونه مواد ومنابع گياهی را به خارج از دانشگاهپيمانکار  ق خ .3
 ندارد. را

ب .4 دانشگاه  اراضی وامکانات مختلف  از  استفاده خصوصی  تومپيمانکار  ق  با نظور  نباتات  انی و زرا ی را  ب غليد 
 ندارد.

بوده بطوری که  جم    نفر  8می بایست به تهداد    ایجاد ونگهداری فضای سبز   داق  تهداد کارگران برای انجام .5
 . کار به صورت کام  و با رضایت کارفرما انجام گيرد
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ب  .6 داشته  نظر  در  جایگزی   نيروی  تهدادی  اصلی  نيروهای  بر  است  الوه  موظف  تا اپيمانکار  شد 

صی  استهالجی، مرخ  های اصلی به هر دلي  از جمله )اخراجی، بازنشستگی، مرخصیوردرصورتی که ني

پيدا   کار  ضور  مح   در  روزانه  وبصورت  استحقاقی(  مرخصی  مصرف  مازاد  همچني   و  استحقاقی 

م از  روزها  تهداد  به  جایگزی   نيروی  صورت  دم  ودر  گردد  استفاده  جایگزی   افراد  از  لغ  بنکردند، 

 شد. د هانکار کسر خواپيم
 پيمانکار  ق واگذاری کار به غير را ندارد. .7

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

 رسيده باشد. هاینده دانشگامن

قانونی کار روزانه .10 و  اپيمانکار در سا ات  رف  استفاده  نيروی کارگری موجود در دانشگاه را  ،  ق  و  ز توان 
 برای مقاصد خاص در خارج از دانشگاه ندارد.

ویا  آنها نوع ازرپيمانکار موظف است از نهاده های قاب  دسترس بنحو بهينه استفاده کند و درصورت هدر دادن ه  .11
ز باا تساب  ی  گدیخ  درغيراینصورت  است.  جایگزی   و  جبران  به  و  ملزم  ازمح   جریم  %50اص   ها  هزینه  ه 

 کارکرد کسر می گردد. 

بي ، ل پالستيک جهت بست  درختان پالم ،  ، رکتور، چم  زن، سمپاش  اترمي  وسای  مورد نياز از قبي  )تهيه وتأ .12

جاروی دست بلند، کيسه نایلون زباله،کلن ، انواع    ،وبی، دسته بي برف ر  هبيلچه، قيچی گوشه گيری چم ، کت 

کا، انواع قيچی  فا کار،  وجي  ک ، اره، انواع آبپاش و سرآبپاش، ماسک، ش  دستکا، چکمه، ک شيلن ،  

فرغ باغبانی،  نيز کاپش  گرم زمستانی های  و  و شلوار کار ساالنه یک دست  بلوز  )شام   لباس کار  ون، کاله، 

فيلتر، ماسک،  و پالستيکی، قلم، چکا، آبچرخان، دستکا چرمی و برزنتی،    ی خکلم ،  ناب ن   دست(،  کی

پيمانکار خواهد بودو تشخيص    رس فلزی، قيچی پرچي  ب تلمبه دستی، چارشاخ، تبر، خاک بردار( بههده  زنی، 

 ی گردد. الم مامی باشد که بسته به نوع فص   نماینده دانشگاهميزان ابزار و وسای  الزم بههده 

از امکانات دانشگاه بصورت    تواندباشد می  که پيمانکار امکانات کافی را در اختيار نداشته  در صورتی:ه تبصر 

 اجاره با مبلغ توافقی استفاده نماید. 

کليه تهميرات و سرویس ابزار آالت فضای سبز ا م از موتوری و غيرموتوری بانظارت کارفرما بههده پيمانکار   .13

گ   يهته  ني  چهم   است. کود   هایبذر  و  نهال  چم ،  و  سبز  زینتی  فضای  نياز  مورد  آب  دانشگاه  به  هد  و  ه 

 دستگاه تانکر آب در اختيار پيمانکار قرار خواهد داد. دو دانشگاه همچني  اشد بمی

ني   چهم  و  تبصره:  م  آب مورد نياز فضای سبزاز چاه ویا تانکرهای ثابت موجود دردانشگاه به مح  های مصرف  

گردد تا    دارای ایراد  له های آبرسانیویازمانی که به هردلي  لوپاسخگوی نياز فضای سبز نباشد    دولوله کشی موج راگ

  هده پيمانکار است به صورت روزانه به اصالح آن 
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کاری  سرویس   الستيک،   روغ ،  سوخت،  تأمي  در صورت استفاده از وسای  و امکانات دانشگاه بصورت اجاره،  .14

تانکر به    کا یدک  رانندهپاش،هرس ک  و غيره و همچني   زن ،موتـور سم    مآالت ا م از چ ماشي     تراکتور و

 ميباشد.پيمانکار  ده ه

 بهد از وقت اداری و در شب انجام پذیرد.بایست قب  وآبياری می .15

د  ی موراه بایست درصورت نياز در شيفت  تا پایان قرارداد کليه نيروهای در  ال خدمت می  با شروع فص  گرما .16

 انجام وظيفه نمایند. انشگاهنظر د

  د.ومانکار خواهد بقانونی بههده پي   اتکليه کسورپرداخت  .17

پيمانکار   یتؤبه ر  کهباشد  شام  باغ پسته و زیتونی نيز می  که  بودههکتار      16تقریبا  وسهت فضای سبز دانشگاه   .18

 رسيده است 

درخصوص  جم کار نخواهد    یموجود، اد ای   ای سبزضپيمانکار با آگاهی و ا الع از  جم کار و مشاهده ف  .19

 نخواهد بود.  داشت و  ق ا تراض در ای  خصوص مسموع

  باشد.رسال اسناد مناقصه به منزله بازدید و تأیيد وسهت فضای سبز دانشگاه میا .20

 ا م از  جم کار و مبلغ  از مجموع موضوع قرارداد  %25در  ول مدت قرارداد  ق افزایا یا کاها    کارفرما  .21

 . واهد داشترا خ

)قراردا پي .22 دانشگاه  در  فعاليت  شروع  ابتدای  در  بایست  می  اقالممانكار  فهرست  طی    د(  را  خویش  اموالی 
اموال دانشگاه قرار داده و بابت هرگونه ورود و خروج اموال، هماهنگی الزم را   در اختيار امين صورتجلسه ای 

 . به عمل آورد مين اموال با ا

ن  .23 یک  است  نماینده  پيمانکارموظف  وکشاورزی  وقت  تمامفر  باغبانی   ، زرا ت  مسائ   به  به  نوان    وآشنا 
پيمان به    هرفی نماید. نماینده مذکور باید یک هفته قب  ازشروع  حت پوشا به دانشگاه مت    رانـست کارگسرپر

مبلغ   ای  صورت روزانه  مهرفی شود. در غير  بهنوا  1000,000دانشگاه  از کارکرد شرکت  ریال  کسر ن جریمه 
  . شد  جنبهخواهد  با  بایست  می  مذکور  کار،نماینده  مختلف  سبز،های  وتامي   قان   فضای  کار  اجتما ی،  ون 

ایشان در پاسخگویی امور اداری ومالی ومح   امورمالی و سابداری آشنایی کافی داشته باشد. ضور فيزیکی 
باشد.   ملموس  سبز  نقليه  تهيه  ضمنا  فضای  فضاهای  وسيله  به كل  بيرونی دجهت سركشی  و  اخلی 

 الزامی است.به عهده پيمانكار بوده و صددرصد خار و خاشاک  ،انتقالدانشگاه 
 بکارگيرد. ت رسمی نيروهای خود را درایام تهطيال4/1 داق  مانکار موظف است  پي  .24
 می باشد.  نماینده دانشگاهپيمانکار موظف به ر ایت کليه تذکرات فنی و تخصصی  .25

کارپيما .26 سا ات  است  موظف  بات  نکار  را   شيفتهای  دانشگاه  وافق  کارگری  به  نيازی  ریزی کند وچنانچه  برنامه 
 دون فوت وقت به مر له اجرا در آورد.نه وجود داشت بدوگا

از لباسهای متحدالشک  ترجيحاً سبز رن  با آرم ومشخصات شرکت استفاده نمایند.    الزاماکارگران فضای سبز   .27
ایشان درم  لباس ک ضور  بدون  تحيط دانشگاه  به  ار ممنوع است.  و...  لباس کار، کفا، دستکا  هيه و هرینه 
 می باشد(.دانشگاه  نظر  جنس و رن  با . )انتخاب نوع، هده پيمانکار است

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

 اه را در  دود موضوع مناقصه تأمي  نماید.ست نظرات دانشگپيمانکار موظف ا  .29
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بندی مشاغ  شرکتهای   .30 به  رح  بقه  باتوجه  و  به پرداخت کليه  قوق ومزایای قانونی پرسن   پيمانکارموظف 
 داکثر تاپایان همان ماه اقدام    رات کار و تأمي  اجتما ینی و قانون ومقربانی و تامي  نيروی انساپشتي  -خدماتی

 . دنمای
موجود در مهابر اصلی دانشگاه   درخت، درختچه و ....ظف است با ا الم کارفرما نسبت به شستشوی  پيمانکار مو .31

 بار در سال با ماشي  آالت مخصوص اقدام نماید. 2

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

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

های  با هزینه  ضرورت دانست به منظور باالبردن کارایی کارگران، دوره های آموزشی    نماینده دانشگاهچنانچه   .34
کن پيمانکار   بایبرگزار   پيمانکار  هد،  برنامه  تطبيق  برنستی ضم   درای   شرکت  به  را  کارگران  ها  ای خود،  امه 
 اید. موظف نم

 تامي  سرویس ایاب وذهاب پرسن   بههده پيمانکار است. .35

پ  پرداخت .36 قانونی کليه  پيمانکار  قوق و دستمزد  به آن است که  منوط  ماهانه و  به صورت  قرارداد  رسن   مبلغ 
ا با  ارتباط  در  دخود  را  قرارداد  نموده  ی   پرداخت  ماه  آن  پر  از جانب  کتبی  ا تراض  گونه  وهيچ  رسن   باشد 

نموده  پيمانکار   تائيد  را  تههداتا  کليه  به  پيمانکار  نيز  م   ناظر  و  نگردد  واص   کارفرما  به  ای  خصوص  در 
 .باشد

آنان   .37 کار  به  شروع  از  قب   پيمانکار  پرسن   کليه  کتبی  صال يت  تائيد  به  بایست  کارفرمامی  و    نماینده  برسند 
ار کتبا اظهار نارضایتی نمود ظرف  داکثر  کارکنان پيمانکا در اثنا اجرای قرارداد از هر یک از  چنانچه کارفرم

 .یک هفته نسبت به جایگزینی آن با فردی که صال يت آن به تائيد کارفرما رسيده باشد اقدام نماید
کيفيت   .38 از  و  ارزیابی  شده  انجام  کار  کميت  او  و  اخالقی  پيمانکار  امور  و  نضبا ی  وام   ناظر  توسط 

اسرویس  دانشگاه  خواهدشد.  گيرندگان  و  نجام  شده  اقدام  دانشگاه  نظارتی  دستورالهم   منظور  بق  بدی  
 پرداخت  ق الز مه ماهانه شرکت منوط به تایيد گزارش از ریق مکانيزم مذکور می باشد.

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

پيمانکار مسئول هرگونه   ملکرد اخالقی، انضبا ی و کاری پرسن  خود بوده و جبران تمامی خسارات وارده   .40
 د داشت. ناشی از اشکاالت مزبور را به  هده خواه

  حت پوشا را پرسن  ت   پيشينه  و گواهی عدم سوء  استخدامنتایج آزمایشات قبل از  پيمانکار موظف است   .41

 باشد و یک نسخه از آن را تحوی  دانشگاه نماید. تهدر اختيار داش 

به  هده پيمانکار می    یت نحوه استفاده و بازخرید مرخصی نظر به تهطيلی فصلی، نيمه وقت و... در دانشگاه مدیر .42
 باشد.

 . باشد ماه پرسن  خود را داشته  دوپيمانکار بایستی توانائی پرداخت  قوق  .43
اد  قی برای شرکت کننده وایجاد تکليف و یا سلب اختيار برای دستگاه   یجائه پيشنهاد، اناقصه و ارشرکت درم .44

 صه گذار نمی نماید. مناق

 دانشگاه در رد یک یاتمام پيشنهادات مختار است.  .45

ه  ر آگهی به مدت دنش وضوع مناقصه از تاریخبه منظور بازدید از م توانندمی  شرکت در مناقصه به  القمندان .46
پيشنهادات و مدارک الزم را در  دانشگاه  اقصهموضوع مورد من وده و پس از بازدید از نممراجهه  انشگاهدبه روز 
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بابت  البلغ چهار ميليارد ری اوی ضمانت نامه بانکی به م  الف(سه پاکت دربسته الک و مهر شده، پاکت 
انجام   ربوط به صال يتنامه شرکت، مدارک مدارک ثبت و اساسشام  م ب(پاکت ه، سپرده شرکت در مناقص 

فرم شام   ج(پاکتکار در زمينه موضوع واگذاری، دو مورد  س  انجام کار، شرایط مناقصه مهر و امضاء شده 
ت اداری  اونمه  به دفتر  داکثر ده روز پس از درج آگهی  با پست سفارشی نهادی، آناليزدقيق هزینه ها،بهای پيش
 یند. ارسال نما هدی ميدان س -در دامغانواقع دانشگاه،  و مالی

به پيشنهادات مبهم و مشروط براساس درصد یا اضافه نسبت به  داق  قيمت داده شده و فاقد سپرده و 
وارد مطابق م د)مدارک ارسالی می بای پيشنهاداتی که بهد از مو د مقرر واص  شود مطلقا ترتيب اثر نخواهد شد. 

 مناقصه باشد(  تقاضای شرکت در مندرج در فرم

 آگهی مناقصه را روی پاکتهای الف، ب و ج ارسالی درج نماید.موضوع  ضی بایدمتقا .47

ــه امضــاء مــدیر  امــ  یــا رئــيس هيئــت مــدیره واجــد  ــق امضــاء اســناد تههــدآور از جانــب  .48 پيشــنهادها بایــد ب

ــرکت و ت ــام ش ــر ن ــا ذک ــته ب ــت دربس ــيده و در پاک ــرکت رس ــرکش ــنامه ش ــویر اساس ــی ص ــری  آگه ت و آخ

 دانشگاه گردد.ره تماس تحوی   روزنامه رسمی و شما
درصورتی که برنده اول از تنظيم قرارداد منصرف شود، ضم  ضبط سپرده وی باتشخيص کميسيون مناقصه به   .49

نيز به ترتيب وضهيت برنده دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درصورت استنکاف برنده بهدی سپرده وی  
ام مرا   الزم بهدی بههده کميسيون مناقصه  صميم پس از انجبدیهی است اتخاذ ت ه ضبط خواهد شد.نفع دانشگا
 خواهد بود.

 هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه از برندگان مناقصه دریافت خواهد شد.  .50

 . د بودمنوط خواه اجتما یکار و رفاه تهاون، ی قد قرارداد به ارائه صال يت از اداره .51
 د.امضاء نماین  مهر و قرارداد، آن را و شرایط مناقصه  س نویید با رویت پيا ان در مناقصه باشرکت کنندگ .52
برنده مناقصه مسئول کليه تههدات خود نسبت به اشخاص  قيقی و  قوقی بوده و دانشگاه هيچ تههدی درای    .53

 خصوص ندارد.

می .54 بيشتر  ا ال ات  کسب  جهت  کنندگان  با  شرکت  تلف  توانند  و    35220098  هایشماره 

 تماس  اص  فرمایند.   نماینده دانشگاه   سي  خلي  نژادی آقای محمد  09123321573
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 رد قبول است.                                                              كليه موارد فوق مو

 
 :شركت ی مدیرعاملو امضانام و نام خانوادگی 

 مهرشركت: 

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

 دولتی:            هایدستگاه 

                                                    نام پدر:                                  نام و نام خانوادگی مدیر ام  شرکت یا موسسه:    

      :                                                           آدرس          :                     صادره :           شش

 تلف  مح  کار:  تلف  منزل:               

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

 مهرو امضای متقاضی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


