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، امور آماده سازی - عمومی شرکت در مناقصه امور خدمات ونظافت شرایط 

 دانشگاه دامغان نگهداری فضای سبـز اختصاصی ایجاد و 

   

 دریافت فرم شرکت در مناقصه و شرایط موضوع پیمان. .1

 بازدید از محل موضوع پیمان و کسب اطالعات تکمیلی. .2

از موضوع مناقصه از تاریخ نشر آگهییی ور بازدید  می توانند به منظ  عالقمندان به شرکت در مناقصه .3

ر به مدت ده روز به دانشگاه مراجعه وپس از بازدید از دانشگاه پیشنهادات ومدارک الزم را حداکث

 مبلیی  ضییمانت نامییه بییانکی بییهحییاو     پاکـت افـ(   در سه پاکییت در بسییکه الک ومهییر شییده    

شامل مییدارک    ب )  پاکتت در مناقصه  بابت سپرده شرک  الری  (میلیارد    چهار)000/000/000/4

زمینه واگذار    دو مورد حسن  رمدارک مربوط به صالحیت انجام کار د   ثبت واساسنامه شرکت

نافیز دقیق هزینـه آشامل فرم پیشیینهاد       جپاکت)   انجام کار   مهر وامضا  شرایط مناقصه

دفکییر   انشییگاه دامنییاندرس دبییه آ  درج آگهی  از  پس  کار وحداکثر ده روز  با پست سفارشی     ها

  د.ارسال نمای واقع در میدان سعد  اندامنمعاونت ادار  ومالی دانشگاه 

به پیشنهادها  مبهم ومشروط بر اساس درصد یا اضییافه نسییبت بییه حییداقل قیمییت داده شییده وفاقیید 

الی اهد شد )مدارک ارسسپرده وپیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر نخو

 صه باشد (اقر منق موارد مندرج در فرم تقاضا  شرکت دمی بایست مطاب

برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت یک هفکه پس از اعالم نکیجییه   ضمانت نامه:  1تبصره  

      بط خواهد شد.                           ضمناقصه حاضر به تنظیم قرارداد نباشد به نفع دانشگاه 

داد نیی د دانشییگاه بییاقی ارد قییرنفرات دوم و سوم برنده مناقصه تا پس از انعقا  نامهنت  ضما:2  تبصره

 گردد.می صه مسکردقروز پس از بازشدن پاکت منا 10خواهد ماند و الباقی 

 باشد.از مییصه مخکار و مج قدانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها  رسیده در یک یا تمامی موضوع منا .4

با ذکر نام ه ربسکرییس هیات مدیره شرکت رسیده ودر پاکت د مدیر عامل یا  باید به امضا هاد پیشن .5

وآخرین آگهی روزنامه رسمی وشماره تلفن تماس تحویل امییور شرکت  شرکت وتصویر اساسنامه  

 ادار  دانشگاه ویا به آدرس دانشگاه دامنان ارسال نماید.

.بییه پیشیینهادها  خییالف م گردداس انجام کییار تنظیییها  پیشنهاد  به صورت مقطوع و براسقیمت .6

                                                                                  د.هد شموضوع ترتیب اثر داده نخوا

نماینده دانشییگاه   ماهانه با ارائه گ ارش عملکرد توسط شرکت و تأییدپرداخت کارکرد  (  1-6

 باشد.داخت میقابل پر ومقام مجاز
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 ارا دار  پرسنل خود  ماه ه ینه  دو  لحداقباید توانایی کافی مالی جهت پرداخت    پیمانکار(  2-6 

 پرداخت نماید.همچنین موظف است حقوق پرسنل را در پایان هر ماه .باشد

بینییی پرسیینل مییورد نیییاز خییود را جهییت اجییرا  کامییل قییرارداد باییید پییی  پیمانکییار  (3-6

ام موضوع قرارداد می بایست به تعییداد مکعییارف برا  انج     کارگرانداد نیروحداقل تعبنماید.

 ا انجام گیرد.نفر( بوده بطور  که حجم کار بصورت کامل وبا رضایت کارفرم 43)حداقل

موظف است جهت اجرا  قرارداد یک نفر ناظر با تجربه بصورت تمام وقت با   پیمانکار(    4-6

رد نیاز به دانشییگاه معرفییی ی و سایر لوازم موه چاپگر دسکگاه کپکلیه لوازم ادار  از قبیل رایان

 نماید.

  شاملبر اساس آنالی   ها  پیشنهاد  جهت شرکت در مناقصهقیمت :3هتبصر

  وسایل مربوط بییه   مواد نظافکی  خدماتی و فضا  سب  )مواد شویندهه ینه ها  برآورد    :  اف(

  (1402و 1401در بازه قرارداد ) (فضا  سب  و ...

 .( ارائه گردد 1401)سال  بر مبنا  در بازه قرارداد حقوق و دسکم د  :ب  

   مصییوبه هیییات وزیییران  برابییر  1402حقوق و دسکم د در سییال    ا توجه به اف ای ببدیهی است  

بییه  ار 1402در سییال  قوق و دسکم داف ای  ح  مابه الکفاوت ناشی ازفقط    فرما موظف استکار

 سایر ه ینه ها اف ایشی تعلق نمی گیرد. و به نماید پیمانکار پرداخت

 باشد.ونی بعهده پیمانکار میپرداخت کلیه کسورات قان .7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    قه بند  مشاغل تعیین شده از طرف وزارت کییار و امییور بها  پیشنهاد  باید برمبنا  طرح طقیمت .8

 ارائه شود. 1402و  1401اجکماعی و مطابق با شرایط سال 

 خواهد شد. ه مناقصه دریافت دمه از برنه ینه درج آگهی مناقصه در روزنا .9

بعهده پیمانکار   و...  جهت جابجایی وسایل  راننده تمام وقتو  تهیه یک دسکگاه خودرو مناسب .10

 د بود.خواه

یشنهاد  ایجاد حق بییرا  شییرکت کننییده وایجییاد تکلیییف ویییا صرفا شرکت در مناقصه وارائه پ .11

وبا عنایت ت در چارچوب ضوابط ومقررات ودانشگاه مجاز اس سلب اخکیار برا  دانشگاه نمی کند

 پیشنهاد ها را قبول یا رد کند. زبه صرفه وصالح دانشگاه هریک ا

 باشد.پیوست میشرایط اخکصاصی موضوع مناقصه  .12

و   023-35220098هییا     تواننیید بییا شییماره تلفییناطالعییات بیشییکر مییی  شرکت کنندگان جهییت کسییب

 د. نس حاصل فرمایدانشگاه تمائول امور عمومی مس حسین خلیل نژادمحمد آقا    09123321573
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             بول است.                                                  کلیه موارد فوق مورد ق 

 
 :شرکت ی مدیرعاملمضاو ا نام و نام خانوادگی 

 مهرشرکت: 
 

 

م                  نام شرکت یا موسسه: مشخصات متقاضی:       کار  فید:                   سابقه 

 دولکی:      ها ه کار در دسکگاه سابق 

                                                                                                                                          نام پدر:                                  نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت یا موسسه:          

                              آدرس:                                                     ش:                     صادره :   ش

 تلفن محل کار:  ن ل:               تلفن م

 دانشگاه دامغان را می پذیرم.  خدماتکلیه شرایط مربوط به مناقصه  

 امضای متقاضی:  مهرو
 

 

                                                                                      
 
 


