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 بسمه تعالی
 ..................: شماره
 ...................: تاريخ
 .................: پيوست

 مناقصه در شرکت شرايط و مراحل ؛ مدارك و اسناد
 

 ، مکانيکی تاسيسات و تعميرات نگهداري به مربوط امور کليه دارد نظر در اروميه دانشگاه
، آبرسانی ،   گرم و سرد آب سيستم ، شبکه مخابرات ، شبکه فشار قوی ، برقی تاسيسات

 در طول سيستمها نياز مورد سرويسهاي کليه انجام شبکه فاضالب ، تصفيه خانه فاضالب و
 ايمنی کيفيت بر دانشگاه و نظارت ساختمانهاي و ها موتورخانه به متعلق سال مختلف فصول

 الزم همکاري به تمايل صورت در لذا . نمايد واگذار مناقصه طريق آنها را از کنترل و تاسيسات
 فرماييد اقدام زير صورت به است

 :مناقصه در شرکت نياز مورد اسناد 
 هاي پاکت در را خود هاي پيشنهاد و مناقصه اسناد بايست، می مناقصه در کنندگان شرکت

 گزار مناقصه واحد نام و مناقصه موضوع کامل ذکر با زير صورت به و نموده مهر و الك جداگانه
 ارائه پاکتها ي همه روي بر شرکت مجاز امضاي مهر و شماره تلفن ؛ قانونی آدرس ؛ شرکت نام ؛

 . نمايد
 الف پاكت  : 

 به مناقصه در شرکت مناقصه يا سپرده در شرکت که تضمين مناقصه در شرکت تضمين حاوي -۱
بنامه   ۰۱۰۵۰۲۸۴۵۳۰۰۱ شماره حساب به بايست می که باشد می پيشنهادي قيمت درصد ۵ ميزان

 نامه ضمانت بصورت يا و گردد واريز   دانشگاه شعبه ملی بانک نزد حساب سپرده دانشگاه
 باشد بانکی شده تضمين چک و يا بانکی معتبر
 ب پاكت : 

  : شامل بازرگانی ، فنی مدارك حاوي
 امور انجام براي اجتماعی امور و کار اداره از شرکت صالحيت تاييد کننده مشخص مدرك -۱

 مناقصه موضوع
 )صفحات تمام (شرکت توسط شده امضاء و مهر قرارداد نمونه و عمومی شرايط هاي برگه  -۲
 )صفحات مامت(شرکت توسط شده امضا و مهر مناقصه اختصاصی شرايط هاي برگه  -۳
 رزومه ارائه ( شرکت سوابق و بازرگانی و فنی اسناد ۴ و ۳ و ۲ شماره شده تکميل هاي فرم -۴

 ) باشد می الزامی تاسيسات نگهداري و تعمير زمينه در کاري
 )صفحات تمام ( شرکت توسط شده امضاء و مهر مرتبط هاي تاييديه و شرکت اساسنامه  -۵
 معامالت در دولت کارکنان مداخله منع قانون موضوع ممنوعيت عدم به مربوط شده تکميل فرم  -۶

 )۵ شماره پيوست( دولتی
 مرتبط با موضوع کار رسمی نماينده براي متبوع شرکت نامه معرفی  -۷
 تغييرات آگهی آخرين و تاسيس آگهی  -۸
شرکت های پيشنهاد دهنده می بايستی حداقل  از دو کارفرمای قبلی رضايت نامه  -۹

 .ارايه نمايند
 پروانه کسب با موضوع فعاليت -۱۰
 شود می پيشنهاد رد موجب شده امضاء مهر و صورت به ۱۰ تا ۱رديف مدارك ارسال عدم *
 دهنده پيشنهاد شرکت مجاز امضاء و مهر به بايد نيز فرم همين جمله از مناقصه اسناد تمامی *

 .برسد

 ج پاكت :   
 )۱ شماره پيوست ( پيشنهادي قيمت ارائه فرم -۱
 باشد می ضروري پيشنهادي قيمت آناليز ارائه -۲

 بود خواهد ۱۰/۱۲/۹۴ لغايت  ۱/۱۲/۹۴  تاريخ از : مناقصه اسناد دريافت مهلت

 ۱۰/۱۲/۹۴ روز اداري وقت پايان تا حداکثر : پيشنهادات تحويل مهلت آخرين
 شد نخواهد داده اثر ترتيب شود واصل مذکور ساعت ازبعد  که پيشنهاداتی به است بديهی

دانشگاه اروميه  پرديس نازلو  ساختمان ستاد  جاده سرو  –اروميه  :شنهاداتيپ تحويل محل
 مرکزی  دبيرخانه اداره حراست دانشگاه  

 ۱۲/۱۲/۹۴ پيشنهادات بازگشايی زمان -۱
 . باشد می هفته يک ظرف بازگشايی تاريخ از نتايج اعالم زمان  -۲
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 . باشد می ماه سه پيشنهادات اعتبار مدت  -۳
 مناقصه عمومي شرايط 
 واحد شده تعيين تکاليف و اختيارات قبول منزله به پيشنهاد دادن و مناقصه در شرکت  -۱

 . باشد می گزار مناقصه
 از را آن ميتواند قانوناً  دانشگاه و باشد می قرارداد طرف عهده بر قانونی کسور تمامی -۲

 نمايد می کسر مطالبات پرداخت موقع در و کارکرد بهاي
 را مناقصه پاکتهاي ، پيشنهادات دريافت اتمام تاريخ از هفته يک مدت ظرف دانشگاه -۳

 .نمايد می اعالم را سوم و دوم ، اول برندگان و مفتوح
 ايام استثناي به روز ۷ مدت ظرف مناقصه نتيجه ابالغ تاريخ از مناقصه برنده که درصورتی- ۴

 شرکت سپرده ننمايد، اقدام کار انجام حسن تضمين سپردن و قرارداد انعقاد به نسبت تعطيل
 قرار دوم رتبه در او پيشنهاد که شخصی به مراتب و ميگردد ضبط دانشگاه نفع به او مناقصه در

 ايام استثناي به روز ۵ مدت ظرف ابالغ تاريخ از نيز وي چنانچه و شد خواهد ابالغ است گرفته
 نيز او سپرده ننمايد اقدام داد قرار انعقاد و کار انجام حسن تضمين سپردن به نسبت تعطيل

 شد خواهد رفتار منوال همين به نيز سوم نفر مورد در.ميگردد ضبط دانشگاه نفع به
 آموزش موسسات و ها دانشگاه معامالت نامه آئين و مقررات مناقصه اين بر حاکم مقررات -۵

 ميباشد عالی
 .گردد ارسال و تکميل شرايط ندقراردا يا و حذف ؛ تغيير بدون بايد پيشنهادات -۶
 مدارك يا و باشند شرايط قراردادن يا ، خوردگی قلم ، نقص ، ابهام داراي که پيشنهادهايی -۷

 ناقص پيشنهاد عنوان به باشند مناقصه در شرکت تضمين فاقد يا و باشد نشده ارسال نياز مورد
 شد خواهد حذف و تلقی

 تجربه با نيروي و کيفيت و کميت نظر از کار انجام توانايی و شرايط بايد دهندگان پيشنهاد-۸
 باشد داشته را ملزومات تهيه و
 جهت قانونی و معتبر نامه ضمانت پرداخت توانايی مالی لحاظ از بايد دهندگان پيشنهاد -۹

 باشند داشته را قرارداد مبلغ درصد ۱۰ ميزان به حداقل قرارداد انجام حسن ضمانت
 مسترد کنندگان شرکت بقيه سپرده و نگهداري مناقصه سوم و دوم و اول برندگان سپرده -۱۰

 شد خواهد مسترد اول برنده با قرارداد عقد از پس روز ۱۵  سوم و دوم برنده سپرده .شد خواهد
 قرارداد موضوع هر در پيشنهاد يک از بيش توانند نمی مناقصه در کنندگان شرکت از يک هيچ -۱۱

 نمايند ارائه
 صالح و صرفه رعايت و دهنده پيشنهاد شرايط گرفتن نظر در با برنده تعيين در دانشگاه -۱۲

 است مختار دولت
 آورده شرايط اين در که بخواهد مدارکی و اسناد ) گزار مناقصه دستگاه ( دانشگاه چنانچه -۱۳

 نمايند اقدام آن ارائه به نسبت بايستی کنندگان شرکت باشد نشده
 يا حقيقی اشخاص به شرايطی هيچ تحت را قرارداد موضوع و کار واگذاري حق مناقصه برنده -۱۴

 داشت نخواهد حقوقی
 از اعم جهات جميع به توجه با دانشگاه و است مختار پيشنهادها کليه يا يک رد در دانشگاه -۱۵

 موازين رعايت و پيمانکار متخصص و انسانی نيروي هرم ، امکانات و ، مالی توان ، کاري سوابق
 نمود خواهد گيري تصميم اخالقی و شرعی

 هزينه کليه پرداخت جهت مناسب مالی توانايی بايستی مناقصه در کننده شرکت هاي شرکت-۱۶
 براي مبلغی دانشگاه اگر حتی باشند داشته را ماه دو ميزان به حداقل قرارداد به مربوط هاي

 باشد نکرده پرداخت قرارداد
 اقدام پاکتها تحويل به نسبت ابهامات تمامی رفع از پس مناقصه در کنندگان شرکت است الزم-۱۷

 شد نخواهد پذيرفته اطالع عدم عذر لذا نمايند
استخر را  تاسيسات نگهداري کاري رزومه و تجربه فرد متخصص که داراي بايست می شرکت -۱۸

 بکا رگمارد  را داشته باشد
نيروهای بکارگيری شده توسط پيمانکار، ضمن ارايه مدارک در ابتدای قرارداد  -۱۹

 .داشته باشندسال سابقه مرتبط را  ۵تا  ۳می بايتسی دارای مهارت حداقل 
 تناسب از عمل در که باشد کم قدري به ( باشد واقعی غير آنها قيمت که هايی پيشنهاد به -۲۰
 پيشنهاد قيمت دانشگاه . شد نخواهد اثر داده ترتيب   )نباشد برخوردار کار اجراي براي الزم

قرارداد  موضوع اجراي براي الزم تناسب از که نمايد می انتخاب برنده عنوان به را اي دهنده
 نباشد قيمت کمترين گرچه ؛ باشد برخوردار
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 هاي پشتيباني  قرارداد واگذاري فعاليت

 ) هيات محترم وزيران  15/12/1384هـ مورخ  3461ت /84515و  5/9/1381ـ مورخ  ه 27506ت /38326هاي شماره  موضوع تصويب نامه( 

 دانشگاه اروميه:  )كارفرما(نام دستگاه  – 1

 

  :دستگاه نام نماينده  – 2

 

  :سمت نماينده دستگاه  – 3
 

  ) :طرف قرارداد يا پيمانكار (نام شركت  – 4

 

 : تاريخ ثبت شركت :                 شماره ثبت شركت 
 : شناسه ملي:                            كد اقتصادي

  :شماره و تاريخ تعيين صالحيت شركت  – 5

 

 : شماره                   تاريخ 

  :توسط 

  :سمت نماينده پيمانكار  – 7  :نام نماينده پيمانكار  – 6

 )فشارضعيف و فشار قوي( تاسيسات برقي ، ) حرارتي و برودتي( مكانيكي تاسيسات و تعميرات نگهداري :شماره و تاريخ صورتجلسه – 8

 : تاريخ                          :شماره             شبكه و تصفيه خانه فاضالب
 
، شبكه مخابرات ،   شبكه فشارقوي ، برقي ، تاسيسات مكانيكي تاسيسات و تعميرات كليه امور مربوط به نگهداري عبارتست از : موضوع قرارداد – 9

 ها موتورخانه به متعلق سال مختلف فصول در طول سيستمها نياز مورد سرويسهاي كليه انجام و گرم و سرد آب سيستم وآبرساني ، شبكه فاضالب ، تصفيه خانه 
 آنها كنترل و تاسيسات ايمني كيفيت بر دانشگاه و نظارت ساختمانهاي و
 نگهداري و تعميرات :نوع كار - 9 – 1
 يك ماه شمسي :واحد كار – 9 – 2
 چاههاي عميق فشار قوي و فشار ضعيف ، تصفيه خانه و، موتور ژنراتورها ، پست هاي  كليه موتورخانه ها :حجم كار – 9 – 3
 .پشتيباني دانشگاه   مديريت درخواست اساس بر :كيفيت  و كميت كار – 9 – 4
 عهده به نياز مورد كار ابزار كليه تهيه و و مكاني زمان هر در آنها ونقل وحمل لوازم مصرفي كليه خريد و بودجه تامين: نياز مورد تجهيزات و امكانات -5-9

 باشد مي پيمانكار

 :مدت انجام قرارداد  – 10
 29/12/95 : تاريخ خاتمه            01/01/95: تاريخ شروع             شمسي   يكسال :مدت زمان انجام قرارداد به مدت

 :مبلغ قرارداد  – 11
  ) ريال ........................................ حروف به ( ريال .............................. : از است عبارتبدون ارزش افزوده   قرارداد مبلغ كل ارزش 1-11
 . گردد مي پرداخت قرارداد طرف وجه در ماه هر پايان در قرارداد اظرن تنظيمي كار گزارش براساس ماهانه قسط ) دوازده (  12 در قرارداد مبلغ 2-11
 .بر عهده دانشگاه ميباشد در صورت ارايه گواهي مربوطه از طرف پيمانكار ارزش افزوده  3-11
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 :نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني – 12
 :گيرد مرحله، به شرح زير صورت مي 12پرداخت براساس تاييد كارفرما در 

پرسنل خود  ، مدارك مربوطه را به همراه صورت وضعيت ماهيانه جهت تاييد الزحمه  هاي ماهانه؛ در پايان هر ماه پيمانكار پس از پرداخت كليه حق پرداخت
نامه مالي معامالتي دانشگاه  براساس آيين) طبق دستورالعمل پيوست(نمايد كه پس از تنظيم فرم گزارش نظارت توسط ناظر و اعمال جرايم مربوطه ناظر ارسال مي

 .گردد  و مفاد قرارداد دروجه پيمانكار پرداخت مي
 :روش اصالح قرارداد  – 13
، نسبت به تغيير ميزان كار با اعالم به پيمانكار، مبلغ انساني  توسعه منابعپشتيباني و مجوز از معاونت  تواند درصورت ضرورت پس از اخذ كارفرما مي 13 – 1

 .درصد كاهش و يا افزايش دهد  25قرارداد را تا  
داند به اين قرارداد  تواند درصورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي، شرايط اختصاصي را كه الزم مي كارفرما مي  13 – 2

 .الحاق نمايد 
ماه برابر مفاد موجود  2به مدت پيمانكار موظف است در صورت درخواست كارفرما پس از اتمام قرارداد تا تعيين شركت جديد و تحويل كار  حداقل    3-13

 .در اين قرارداد به ارائه خدمت ادامه دهد 
 :تعهدات كارفرما  – 14
 . دهد قرار ، قرارداد طرف شركت اختيار در خدمات انجام جهت را الزم اطالعات شود مي متعهد كارفرما 1-14
 نمايد اخذ قرارداد طرف شركت از را ذيربط مراجع به پاسخگوئي نوع هر و قانوني تكاليف كليه اجراي و كار انجام حسن ضمانت است مكلف كارفرما 2-14
مانكار اطالع ضمن حق فسخ يكطرفه قرارداد از سوي كارفرما درهر مرحله ازقرارداد،كارفرما متعهد است حداقل يك ماه قبل از فسخ ، موضوع را كتبا به پي 3-14

 .دهد ، ضمنا پيمانكار حق هيچگونه اعتراض يا درخواست خسارت از كارفرما را ندارد
 مات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايدكارفرما متعهد است هزينه هاي انجام خد 4-14

 :تعهدات شركت طرف قرارداد  – 15
 معرفي كارفرما به كتبًا قرارداد خدمات انجام در الزم هماهنگي ايجاد و پاسخگوئي جهت خود االختيار تام نماينده عنوان به را نفر يك قرارداد طرف شركت 15 -1

 . مينمايد
 خدمات انجام جهت كافي ميزان به را تجهيزات و امكانات ، با حداقل سه سال سابقه كار شرايط واجد انساني نيروي گردد مي متعهد قرارداد طرف شركت  2-15

 . گيرد كار به قرارداد موضوع
 دهد انجام رساند مي كارفرما تائيد به كه زمانبندي طبق را قرارداد موضوع خدمات كه گردد مي متعهد قرارداد طرف شركت 3-15
 . باشد نمي دولتي معامالت در دولت كاركنان مداخله منع قانون مشمول كه گردد مي متعهد قرارداد طرف شركت  4-15
 را ان كارگر ... و سنوات ، كار لباس ، عيدي ، بيمه ، مزايا ، حقوق قبيل از اجتماعي تامين قانون و كار قانون مقررات گردد مي متعهد قرارداد طرف شركت  5-15

 قانون تعهدات ساير و كارگري اختالف حل هاي هيات به مربوط ، آرا اجراي و شكايات به پاسخگويي هرگونه و نمايد رعايت قرارداد موضوع انجام وظايف در
 . بگيرد عهده به را كار
 . ندارد ) حقوقي و حقيقي از اعم ( جزًا يا كًال ديگر اشخاص به را قرارداد موضوع واگذاري حق قرارداد طرف شركت  6-15
 . گردد اعالم كارفرما به كتبًا روز 5مدت ظرف بايستي مي قرارداد شركت وضعيت در تغيير هرگونه  7-15
 رسيده اجتماعي تامين سازمان تائيد به كه را خود كاركنان قبل ماه بيمه ليست و حقوق پرداخت ليست تصوير ماهيانه است مكلف قرارداد طرف شركت  8-15

 سازمان حساب به و كسر الحساب علي صورت به را متعلقه بيمه حق پرداخت هر از راسًا دهد مي اختيار كارفرما به شركت.نمايد ارائه و ناظربه كارفرما است
 . نمايد بيمه پرداخت حق بابت اجتماعي تامين

 . باشد مي قرارداد طرف شركت عهده به كاركنان قانوني حساب تسويه ، قرارداد اتمام يا لغو ، فسخ صورت در  9-15
 نمايد ارائه بهداشت و سالمت كارت است مربوط افراد سالمت به كه ضروري موارد در شركت انساني نيروي براي گردد مي متعهد قرارداد طرف شركت 10-15
 نمايد خودداري هستند مخدر مواد و دخانيات به اعتياد داراي كه افرادي ازبكارگيري اكيدا و .

  .افراد متخصص و حرفه اي جهت انجام تعهدات قرارداد تامين نمايد گردد مي متعهد شركت  11-15
كليه ابزار و آالت مورد نياز جهت انجام تعمير و نگهداري سيستمهاي موجود را در اختيار كاركنان خود قرار دهد و هيگونه از  گردد مي متعهد شركت 12-15

  .استفاده نكند امكانات دانشگاه
 . پاسخگوست دستگاه مقابل در شركت و است شركت عهده به آنان كار انجام كيفيت و كاركنان اخالق و رفتار انجام حسن ضمانت 13-15
 .باشد مي ايمني نكات و اسرار حفظ ، دستگاه جاري هاي نظام رعايت به موظف قرارداد طرف شركت  14-15
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 . بسپارد قانوني و معتبر نامه ضمانت قرارداد مبلغ كل درصد 10 ميزان به است موظف قرارداد طرف ، قرارداد اجراي حسن منظور به 15-15
 در تعهدي هيچگونه كار قانون 13 ماده يك تبصره اجراي در جز اجرايي دستگاههاي و ميباشد پيمانكار بعهده كار قانون به مربوط پرسنلي تعهدات كليه 15- 16

 . داشت نخواهند اين زمينه
نيروي انساني وي، در ساعات غيراداري نيز به صورت تعدادي از پيمانكار متعهد است ترتيبي اتخاذ نمايد كه . كند ساعت انجام كار را كارفرما تعيين مي  15 -17

 .توسط ناظر تعيين ميگردد تعداد افراد و تخصص آنها در فصول مختلف.كشيك، جهت انجام برخي از امور در محل كار حضور داشته باشند 
شوند و هيچگونه رابطه استخدامي كارگري با كارفرما نداشته و  كليه كارگران كه دراجراي اين قرارداد بكارگرفته مي شوند كارگر پيمانكار محسوب مي  15 -18

 . نخواهند داشت 
بندي مشاغل، سود پيمانكار و غيره  نيروي انساني بر اساس قانون كار و طبقه دستمزد: هاي مربوطه، شامل در مبلغ ارزش حجم كل قرارداد، كليه هزينه  15 -19

باشد و به  ي پيمانكار مي منظور شده است و همچنين كليه افزايشات قانوني ناشي از افزايش حقوق و دستمزد و قيمت مواد اوليه در طول مدت قرارداد بر عهده
 .داشتهيچ وجه حق درخواست اضافه پرداختي را نخواهد 

كار مجاناً   لباس  دو دست  در هر سالآيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي  61قانون كار و  بر اساس ماده  91و  85پيمانكارموظف است  به استناد ماده  20-15
خود را   وظائف  راحتي  كارگر بتواند به  شود كه  تهيه  و طوري بوده و به تاييد  ناظر قرارداد رسيده كار  با نوع  كار بايد مناسب  لباس. در اختيار هر كارگر بگذارد

 .نگردد  بروز سوانح  دهد و موجب  انجام
  بر حسب -كار   بر لباس  كنند عالوه كار مي  با مواد شيميايي  كه  كارگراني  بهآيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي  62پيمانكار متعهد است بر اساس ماده  21-15
 .ارائه نمايد دارد،   مواد مزبور مصون  را از آسيب  آنان  كه  و غيره  و عينك  مخصوص  و دستكش  بند و كفش  پيش  از قبيل  الزم  استحفاظي  وسايل كار  نوع
بر اثر قصور يا تقصير و  هاي كارفرما يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالي به تاسيسات و لوازم يا ساختمان  15 -22

  .توسط ناظرين محاسبه و از مبلغ پرداختي كسر خواهد شدانگاري كارگران پيمانكار صورت مي پذيردجزء تعهدات پيمانكار بوده و ميزان خسارت وارده  سهل
مسووليت مدني قرارداده و كليه هزينه هاي مربوط پيمانكار كليه نيروهاي موضوع قرارداد را به منظور جبران خسارت جاني احتمالي تحت پوشش بيمه : توجه 

نمايد كارفرما در خصوص جبران خسارت  تاكيد مي.هاي مذكور بر عهده پيمانكار بوده و مي بايست توسط وي درمبلغ قرارداد  لحاظ گردد  به اخذ بيمه نامه
 .هيچگونه تعهدي ندارد .... اشاره شده از قبيل جاني و 

رفرما از هرگونه تغيير كارگران از تعهدات پيمانكار بوده و درصورتيكه يك يا چند نفر از كارگران مورد قبول كارفرما قرارنگيرند و مطلع نمودن كا  15 -23
رفرما ، اخالق و رفتار و نحوه انجام وظيفه آنان مورد رضايت كارفرما نباشد ، پيمانكار موظف است ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از ابالغ كتبي كا

 .سبت به تعويض آنان اقدام و جايگزين مناسب را معرفي نمايد ن
ستحقاقي يا پيمانكار طرف قرارداد متعهد است نسبت به تعداد كاركنان شاغل ، افراد مورد تاييد كارفرما را به عنوان جايگزين افرادي كه در مرخصي ا  24-15

 . تهيه و دراختيار آنان قرار دهد استعالجي مي باشند ، تعيين نموده و براي آنان كارت تايمكس 
 .ايد پيمانكار متعهد است براساس طرح هم آهنگ طبقه بندي مشاغل وزارت كار حقوق و دستمزد و ساير مزاياي كاركنان خود را محاسبه و پرداخت نم15 -25
ل انضباط و پيمانكار متعهد است باتوجه به طرح تكريم ارباب رجوع به كاركنان خود تفهيم نمايد، در رفتار با كاركنان واحد و ارباب رجوع رعايت كام  15 -26

كارفرما، طبق درصورت مشاهده هرگونه تخلف و برخورد ناشايست . ادب را بنمايند و از دخالت در كارهاي خارج از شرح وظايف خود اجتناب ورزند
 .تشخيص خود مجاز به برخورد خواهد بود 

داد به خارج و پيمانكار متعهد است به كاركنان خود تفهيم نمايد بدون اخذ مجوز از نماينده كارفرما ، حق انتقال هيچگونه وسايلي از اماكن موضوع قرار  15 -27
 .پيمانكار طبق تشخيص خود و اعمال جريمه براساس خسارت وارده خواهد بود داخل را نداشته و درصورت مشاهده ، كارفرما مجاز به برخورد با 

 از آنجائيكه پيمانكار ، خود كارفرماي كاركنان تحت پوشش مي باشد لذا متعهد است ، ضمن عقد قرارداد فيمابين خود و كاركنان تحت پوشش ،  15 -28
 .از قرارداد مذكور را جهت اطالع به كارفرما تحويل نمايد براساس ضوابط قانون كار و طرح طبقه بندي مشاغل، يك نسخه 

 .رساند پيمانكار موظف است  كليه خدمات موردنياز كارفرما را براساس موارد  مندرج در شرايط اختصاصي كه جزء الينفك قرارداد مي باشد به انجام 29-15
ماه توان مالي الزم جهت ارائه خدمت را داشته و در اين  2ه توسط كارفرما تا پيمانكار  موظف است در  صورت عدم پرداخت صورت وضعيت ماهيان 30-15

 مدت  نسبت به ارائه خدمت  بر اساس مفاد قرارداد اقدام نمايد
 .سال سابقه كار را ارايه نمايند 5تا  3نيروهاي بكارگيري شده توسط پيمانكار ميبايستي حداقل  31-15
 :نظارت  – 16
واجد شرايط را كه صالحيت آنان به تاييد رسيده است را به ) حقيقي و حقوقي(بايستي حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد  كارفرما مي  16 – 1

 .عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد 
 .صورت مي گيرد قرارداد كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تاييد ناظر   16 – 2
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 .نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است   16 – 3
 . ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكالت به ناظر منعكس گردد  16 – 4
 .به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد  ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را باتوجه  16 – 5
هيات محترم وزيران ، پرداختهاي قانوني كارگران پيمانكار ، همچنين وجوه پرداختهاي  15/12/1384مورخ  84515تصويب نامه  4به استناد بند   16 – 6

 .نظيمي تهيه و انجام مي گردد براساس ليست هاي ت» بن و غيره«غيرنقدي آنان از قبيل 
 دليلي هر به يا و ورزيده قصور كار انجام نحوه در يا نموده واگذار ثالثي شخص به را قرارداد موضوع ،كار شركت كه دهد كارفرماتشخيص كه صورتي در  7-16
 و ) مربوط مقررات طبق( خسارت  واخذ قرارداد فسخ به نسبت دستگاه حقوق تضييع از جلوگيري جهت در بايستي زند مي سرباز قرارداد انجام  موضوع از

 . ندارد را اعتراضي هيچگونه حق شركت و نمايد ديگر اقدام شركت جايگزيني
 :شرايط عمومي قرارداد  – 17
 امور و كار وزارت برابر در مربوط مقررات و قوانين ساير و اجتماعي تامين قانون ، كار قانون زمينه در شركت انساني نيروي مطالبات قبال در كارفرما 1-17

 داشت نخواهد مسئوليتي گونه هيچ ذيصالح و ذيربط قانوني مراجع ساير و اجتماعي تامين ،سازمان اجتماعي
 . نمايد مي سلب خود از ... و مديريت نحوه ، كاركنان معرفي نظير را قرارداد طرف شركت داخلي امور در دخالتي هرگونه كارفرما 2-17
 داشته قصور و كوتاهي كيفي يا كمي نظر از قرارداد اين در خود تعهدات از يك هر اجراي در قرارداد طرف ، ناظر كتبي گزارش اساس بر كه صورتي در  3-17

 . شد خواهد برخورد است شده درج ) قرارداد ( اسناد اين در كه جريمه طبق جداول باشد
 . شود مي كسر ماهانه رقم از مذكور جريمه جدول طبق اول مرحله در •
 . شود مي كسر ماهانه رقم از مذكور جريمه جدول مبالغ برابر سه تا دوم مرحله در •
 . شود مي كسر ماهانه رقم از مذكور جريمه جدول مبالغ برابر پنج تا سوم مرحله در •
 كميته تصميمات حكم ، شود مي گيري تصميم و بررسي ، ناظر و قرارداد طرف ، كارفرما نمايندگان حضور با اي كميته در موضوع چهارم مرحله در •

  است االجرا الزم
 17-3ماده  موجب به تواند مي كارفرما ؛ خسارت ايراد صورت در يا و دهد انجام را خويش تعهدات نتواند كار اثناي در دليل هر به شركت كه صورتي در 4-17

 نمايد اقدام قرارداد فسخ به نسبت يا و نمايد خسارت اخذ شركت هاي سپرده و ها نامه ضمانت ، ها طلب محل از يا و قرارداد مبلغ از را جريمه و ميزان خسارت
 ميباشد پيمانكار بعهده كار از ناشي حوادث هرگونه ضمن مسئوليت در
هاي قانوني كاركنان از  و ساير پرداختالسعي، حق مسكن، سنوات  الزحمه، عيدي و پاداش، ذخيره مرخصي، بن، حق وجوه مربوط به حقوق، مزايا، حق17 – 5

در پايان هرماه ، توسط ) مطابق ليست تنظيمي پيمانكار كه به تاييد ناظر قرارداد و كارفرما رسيده باشد(قبيل حق بيمه سهم كارفرما و ماليات حقوق كاركنان 
 . راه صورت وضعيت جهت رويت و تاييد ناظر كارفرما ارائه مي گردد پيمانكار به حساب كارگران واريز خواهد شد ، ليست هاي مربوطه در پايان  هرماه هم

هاي پرداختي و ساير كسورات قانوني  هيئت محترم وزيران ، پيمانكار متعهد به دريافت رسيد حق بيمه و ماليات 84515مصوبه  4بند  1به استناد تبصره   17 – 6
در پايان ماه بعد  ) كارفرما(يي مربوط به هر يك از صورت وضعيتهاي اين قرارداد ، از واحدهاي مربوطه و سازمان تامين اجتماعي و ارائه آن به دستگاههاي اجرا

 .بديهي است پرداخت حق الزحمه ماه بعد به پيمانكار منوط به ارائه رسيد مذكور مي باشد . مي باشد 
 مندي، ريزي گردد كه كليه حقوق قانوني كارگران از قبيل عيدي، سنوات، عائله پرداخت آخرين صورت وضعيت به پيمانكار بايد به نحوي برنامه 17 – 7

 .ام گيرد مرخصي و غيره پرداخت و پس از اخذ اقرارنامه از كارگران مبني بر دريافت كليه حق و حقوق و مطالبات مرتبط خود ، تسويه حساب نهايي انج
و عدم تغيير رويه نسبت در صورتي كه از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد، كارفرما مجاز است پس از ابالغ دو اخطار كتبي ، به فاصله ده روز   17 – 8

نامه مالي معامالتي دانشگاه بصورت يكجانبه اقدام و تضمين حسن انجام تعهدات شركت را به نفع خود  آئين 94به فسخ قرارداد پس از تاييد كميسيون ماده 
 .ضبط نمايد 

آئين نامه مالي،معامالتي دانشگاه  94هده كميسيون موضوع ماده حل هرگونه اختالف ناشي ازتفسير مواد اين قرارداد و يا اجراي هريك از آنها بر ع  17 – 9
درطول رسيدگي به اختالف، پيمانكار متعهد است بدون تعلل و مطابق مفاد . شود، براي طرفين الزم االتباع است باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي مي

 .قرارداد، به كار خود ادامه دهد 
  :قرارداد اصياختص شرايط و ملحقات - 18
 موتورخانه و ها گرم ساختمان و سرد آب سيستم ؛  مكانيكي تاسيسات تعميرات و نگهداري ؛ آنها كنترل و تاسيسات ايمني كيفيت بر نظارت  كار نوع    1-18

  مناسب زمان در و سال مختلف فصول طول در سيستمها نياز مورد سرويسهاي كليه انجام و آنها به مربوطه هاي
 . پيمانكار ميباشد عهده تهيه و حمل كليه لوازم مصرفي به  :نياز مورد تجهيزات و امكانات تهيه روند 18 -2
 .شد خواهد رفتار مربوطه مقررات مطابق كه دانشگاه موافقت صورت در و كتبي درخواست با مگر ندارد يكطرفه بصورت را قرارداد فسخ حق شركت 18 -3
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 امور مديريت از قرارداد فسخ درخواست تحويل براي است موظف شركت . بود خواهد قرارداد فسخ درخواست تحويل از بعد ماه يك حداقل فسخ قرارداد زمان
 . نمايد اخذ معتبر رسيد دانشگاه و پشتيباني اداري

 است الزامي قرارداد طرف شركت نظارت با و عهده به كاري برنامه طبق شركت پرسنل براي كاري ساعات رعايت  4-18
شود و شركت در  نمي پذيرفته موردي هيچ در شركت ادعاي و گرفت نخواهد تعلق قرارداد اين به هرعنوان به بها افزايش هيچگونه قرارداد مدت طول در5-18

 .زمان پيشنهاد قيمت تمامي موارد را لحاظ كرده است

 موضوع قرارداد  ساختمانهاي ليست 6-18

 2موتورخانه و ساختمان خوابگاه بنت الهدي بلوك  -2 1بنت الهدي بلوك موتورخانه و ساختمان خوابگاه  -1
 موتورخانه و ساختمان شيردوشي -4 موتورخانه و ساختمان دامپروري -3
 موتورخانه و ساختمان دانشسكده منابع طبيعي -6 موتورخانه و ساختمان سالن كوثر -5
 موتورخانه و ساختمان سالن چمران -8 موتورخانه و ساختمان كتابخانه مركزي -7
 موتورخانه و ساختمان رستوران مركزي -10 موتورخانه و ساختمان ستاد مركزي -9

 موتورخانه و ساختمان تداركات -12 موتورخانه و ساختمان دانشكده فني و مهندسي -11
 موتورخانه و ساختمان مسجد دانشگاه -14 موتورخانه و ساختمان گلخانه -13
 موتورخانه و ساختمان مرغداري -16 موتورخانه و ساختمان استخر نازلو -15
 موتورخانه و ساختمان توسعه كشاورزي -18 موتورخانه و ساختمان پمپاژ ديم دشت -17
 موتورخانه و ساختمان ماشين آالت -20 موتورخانه و ساختمان حشره شناسي -19
 موتورخانه و ساختمان خوابگاه طوبي -22 موتورخانه و ساختمان دانشكده علوم -21
 موتورخانه و ساختمان رستوران علوم -24 موتورخانه و ساختمان سالن طوبي -23
 موتورخانه و ساختمان زمين شناسي -26 موتورخانه و ساختمان گروه فيزيك -25
 موتورخانه و ساختمان مجتمع فرهنگي -28 4موتورخانه و ساختمان خوابگاه شماره  -27
 موتورخانه و ساختمان آبياري -30 موتورخانه و ساختمان سالن فجر -29
 موتورخانه و ساختمان رستوران دامپزشكي -32 موتورخانه و ساختمان موتورخانه مركزي -31
 1موتورخانه و ساختمان خانه هاي سازماني بلوك  -34 موتورخانه و ساختمان مهمانسرا -33
 موتورخانه و ساختمان پارك علم و فن آوري -36 2خانه هاي سازماني بلوك موتورخانه و ساختمان  -35
 موتورخانه و ساختمان بانك -38 موتورخانه و ساختمان درمانگاه -37
 2موتورخانه و ساختمان خوابگاه پسران بلوك  -40 1موتورخانه و ساختمان خوابگاه پسران بلوك  -39
 3موتورخانه و ساختمان خوابگاه شماره  -42 موتورخانه و ساختمان چهاردستگاه -41
 1موتورخانه و ساختمان خوابگاه شماره  -44 2موتورخانه و ساختمان خوابگاه شماره  -43
 موتورخانه و ساختمان سالن آزادگان -46 11موتورخانه و ساختمان خوابگاه شماره  -45
 كلرزنيساختمان  -48 موتورخانه و ساختمان دانشكده دامپزشكي -47
 اينچ 6ساختمان چاه عميق  -50 اينچ 8ساختمان چاه عميق  -49
 )پشت رستوران( 2ساختمان چاه عميق شماره  -52 )پشتيباني( 1ساختمان چاه عميق شماره  -51
 ساختمان پست فشار قوي دانشكده كشاورزي -54 )ديم دشت( 3ساختمان چاه عميق شماره  -53
 ساختمان پست فشار قوي خوابگاه طوبي -56 دانشكده علومساختمان پست فشار قوي  -55
 ساختمان پست فشار قوي رستوران -58 ساختمان پست فشار قوي كارگاهها -57
 ساختمان پست فشار قوي دامپروري -60 ساختمان پست فشار قوي كتابخانه مركزي -59
 فشار قوي دانشكده فنيساختمان پست  -62 ساختمان پست فشار قوي خوابگاه بنت الهدي -61
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 تصفيه خانه فاضالب -63 ساختمان پست فشار قوي دانشكده دامپزشكي -63
 )اعم از تابلو هاي برق و روشنايي معابر( و كليه امور مربوط به برق همه اماكن موجود در پرديس نازلو  
 با قرارداد فسخ يا پايان تاريخ از پس و مربوطه سازمانهاي از حساب مفاصا ارائه و تعهدات كليه انجام صورت در ، كار انجام حسن سپرده و بانكي ضمانتنامه -7

 . باشد مي استرداد قابل  كارفرما و تائيد ناظر
 پيمانكار كارفرما به تائيد و نهايي حساب تسويه و قرارداد مدت انقضاي از پس كه گردد مي كسر كار انجام حسن سپرده عنوان به درصد ده پرداخت هر از -8

 .شد خواهد مسترد
 .ندارد شركت پرسنل قبال در مسئوليتي هيچ دانشگاه خصوص اين در مي ماهها همه در خود پرسنل حقوق موقع به پرداخت به موظف شركت -9

و  داشت نخواهد تعهدي هيچ نظر اين از كارفرما و بوده شركت مستخدمين ؛ شوند مي بكارگرفته قرارداد موضوع انجام جهت قرارداد مدت در كه پرسنلي-10
 .ندارد آتي سنوات قراردادهاي در پرسنل اين بكارگيري خصوص در تعهدي هيچگونه كارفرما

 نمايد فراهم را كار محيط بهداشتي شرايط و پوشانده عمل جامه را قرارداد ناظرين تذكرات كليه گردد مي متعهد شركت -11
 دانشجو شأن مجموع در و پيگيري را مسائل دانشگاه ناظر طريق از تنها و نيايد بوجود برخوردي كاركنان و دانشجويان با وجه هيچ به گردد مي متعهد شركت -12

 باشد داشته نظر مورد را وكاركنان
 دانشگاه و بوده مسئول شركت كار از ناشي حوادث وقوع صورت در و داده قرار بيمه پوشش تحت كار محيط در را خود كارگران كليه است موظف شركت  -13

 ندارد هيچمسئوليتي
 باشد مي قرارداد اين الينفك جزء قرارداد اين به مربوط موارد خصوص در شده ارائه مناقصه در شركت فرم  -14
 .باشد ارزش افزوده در قبال ارايه گواهي مربوطه بر عهده دانشگاه مي. باشد مي شركت عهده بر  قرارداد اين از ناشي قانوني كسورات كليه-15
 ناظرين حضور با اي كميته توسط موضوع اينصورت غير در گردد حل طرفين توافق با موضوع شد خواهد سعي كارفرما و شركت بين اختالف صورت در-16

 الزم و قبول قابل طرف دو براي دانشگاه حقوقي دفتر توسط شده اعالم نظريه و مطرح دانشگاه حقوقي دفتر در قرارداد طرف و دانشگاه حقوقي مشاور قراردادو
 .االجرا ميباشد

 و شركت نام درج ضمن در نمايند استفاده دانشگاه در حضور زمان تا نمايد تهيه مناسب الشكل متحد لباس خود پرسنل جهت است موظف پيمانكار-17
 .باشد الزامي آنها روي بر فردي مشخصات شناسايي

 تجهيزات و تاسيسات نگهداري ملي استانداردهاي با منطبق و شود انجام آنها بروشورهاي و راهنما كتابهاي دستورالعمل اساس بر بايد نگهداري خدمات كليه -18
 ) گردد مي ارائه كارفرما سوي از راهنما كتابچه ( .باشد ها و بازرسي

هزينه  غير به كار ارجاع ضمن تواند مي كارفرما ؛ نمايد اقدام امورمربوطه از قسمتي انجام به نسبت مقرر مهلت در نتواند دليل هر به پيمانكار كه صورتي در -19
 كند كسر پيمانكار پرداختهاي از و محاسبه آنرا اجراي هاي
 اشخاص يا كارفرما به وارده خسارت هرگونه گردد مي متعهد و باشد مي مسئول شخصا خود كاركنان هاي احتياطي بي و تخلفات خصوص در پيمانكار -20

 نمايد جبران شخصًا را باشد كاركنانش يا وي احتياطي بي و تخلفات از ناشي ثالث كه
 و نموده ارائه كارفرما به را يك هر به مربوط قانوني پرداختهاي و كاركنان اسامي به مربوط ليست ارائه به نسبت هفته يك مدت ظرف است مكلف پيمانكار -21

 اين موجب به كارفرما پرداخت امكان عدم يا امتناع صورت در و نمايد اقدام كار قانون طبق خود كاركنان مطالبات مزاياي و حقوق كليه پرداخت به نسبت هرماه
اجتماعي  تامين سازمان به ليست ارسال و وي كاركنان مزاياي و حقوق پرداخت و پيمانكار كاركرد تنظيم و تهيه به نسبت راسا پيمانكار طرف از دارد قراردادوكالت

به  بنا كارفرما ماه 2 مدت به حداكثر بند اين موضوع از تخلف استمرار صورت در و نموده ساقط و سلب خود از را اعتراضي هرگونه حق پيمانكار و نمايد اقدام
 ايجاد نخواهد كارفرما عليه بر وي كاركنان و پيمانكار نفع به حقي هيچگونه بند اين اجراي است بديهي . نمود خواهد جديد پيمانكار تعيين به اقدام خود تشخيص

 كرد
جزء  نشاني آتش تجهيزات نگهداشتن آماده است بديهي و بوده پيمانكار عهده به ؛ محل در نشاني آتش پرسنل حضور تا سوزي آتش زمان در حريق اطفاي -22

 برساند كارفرما اطالع به كتبا و نموده كنترل و تست را مذكور تجهيزات بايد ماهانه صورت به و است پيمانكار تعهدات
زمان  حداقل در كارفرما هماهنگي با و پيمانكار توسط ؛ باشد مي كارفرما عهده بر كه لوازمي و قطعات كليه تهيه اداري غير ساعات در و ضرورت هنگام به -23

 شد خواهد پرداخت كارفرما توسط نيز آن فاكتور و است بالمانع
 قرارداد مدت انقضاي از پس است موظف پيمانكار و داد خواهد تحويل پيمانكار به سالم اي صورتجلسه يك طي را خود هاي موتورخانه كليه كارفرما-24

 دهد تحويل كارفرما به نقص و عيب بدون را تاسيسات مذكور
 نمايد اقدام قرارداد فسخ به نسبت ماهه يك كتبي اخطار با قرارداد اين اجراي از مرحله هر در داشت خواهد اختيار كارفرما-25
 به است دانشگاه ناظرين تاييد مورد كه تاسيسات نگهداري و تعمير با تخصص ويژه مديريتي امور و متخصص انساني نيرويتعداد  است موظف شركت -26
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 تامين نمايد ذيل شرح
 :   خدمات مورد نياز جهت ارايه خدمات در تاسيسات برق 

 نفر 4برق كار معمولي ساختمان 
 نفر 3حداقل برق كار صنعتي 

 نفر 1كار تعميرات محوطه روشنايي معابر ق بر
 : مكانيك كرمايشي و سرمايشي خدمات مورد نياز جهت ارايه خدمات در تاسيسات 

 نفر 3)   پس از مصاحبه از طريق دانشگاه خواهد بود( مشعل كا رمتخصص 
 نفر 1جوشكاري استيلن و برق 

 نفر 3لوله كش و سيستم حرارات مركزي 
 نفر 1) جذب و تراكمي( سيستم برودتي 

 نفر 2رفع گرفتگي فاضالب و لوله  
 نفر 1تعميرات شير آالت 

 نفر 1كنده كار 
 : تصفيه خانه  خدمات مورد نياز جهت ارايه خدمات در 

 نفر شيفت كار مرتبط با موضوع نگهداري  3نگهداري تصفيه خانه 
 )مديريتي و صالحيت علمي و تخصصي و سوابق تجربي باشدنفر مي بايست مسلط به امور  3يكي از ( 

 : تلفنخانه خدمات مورد نياز جهت ارايه خدمات در 
 نفر اپراتور  2مخابرات 

  نفر 1سيم بان و خطوط انتقال  
  )كه با نظارت و تاييد دانشگاه معرفي خواهد شد مسئول سانترالو نفر تكنسين  1( 

 :ساعات كاري 
 نفر شيفت كار شب تاسيسات مكانيك 2همه روزه 
 نفر شيفت كار شب تاسيسات برق 1همه روزه 
 ساعته تصفيه خانه  24نفر بصورت  1همه روزه 

 مي باشد 6ساعات كار تلفنچي تا پايان عصر ساعت 
 نمايد گزارش كارفرماناظر  ماهه به هر را مزبور هاي شيفت ليست و نمايد برقرار  ساعتي 24 شيفت است موظف پيمانكار-27
پيمانكار  ضمن در .باشد مي كارفرما به خود پرسنل كليه براي شده تاييد كار سابقه انضمام به تحصيلي مدرك ، فردي مشخصات كليه ارائه به ملزم شركت -28

 .نمايد گزارش كارفرما به آدرس و كامل مشخصات با روز 5مدت ظرف حداكثر كتبًا را موضوع جديد كاركنان استخدام يا اخراج صورت در است موظف
 .باشد داشته اختيار در اجناس و لوازم و نيروها جابجايي جهت راننده با وانت دستگاه يك شود مي متعهد شركت-29
 مبلغي كسر به نسبت كار در تعلل بابت تواند مي كارفرما اينصورت غير در و باشد دسترس در روز شبانه ساعات كليه در است موظف وي نماينده يا پيمانكار-30

 نمايد اقدام خود تشخيص به از قرارداد
 .باشد مي پيمانكار عهده آنها به نقل و وحمل مصرفي لوازم خريدكليه و بودجه تامين -31
 .نمايد ارائه و تهيه ليست چك هفتگي بصورت شده انجام تعميرات و خرابي زمان و موجود هاي دستگاه و موتورخانه هر وضعيت از است موظف پيمانكار-32

و  نمايد گزارش دانشگاه ناظر به را موضوع ابتدا دارد كارفرما طرف از هزينه تامين به نياز آنها عيب رفع كه هايي دستگاه خرابي صورت در است موظف پيمانكار
 .نمايد اقدام فاكتور ارائه و آن تعمير به نسبت تاٌييد صورت در
لوازم  تامين ضمن همچنين و باشد مي ايمني نكات رعايت و پيشگيري روش و تعميرات و نگهداري امر به نسبت خود كاركنان آموزش به موظف پيمانكار -33

 .باشد داشته را احتمالي حوادث با مقابله براي نياز مورد آمادگي
 و ساختمانها از شده ريزي برنامه بصورت روز شبانه طول در شركت آن پوشش تحت شيفت و اداري پرسنل تا نمايد اتخاذ ترتيبي بايست مي پيمانكار-34

 باشند كار به آماده مدت تمام در تجهيزات كليه تا نمايد برطرف سريعا آنرا مشكل بروز صورت در و آورده عمل به بازديد قرارداد مورد موتورخانه هاي
 حضور عدم صورت در و قراردهد كارفرما اختيار در و تهيه ليست ماه هر اول روز در خود پرسنل حضور ساعات و شيفتها كليه از است موظف پيمانكار -35

 شد خواهد كسر ماه همان دستمزد از روز يك معادل غيبت ساعت هر ازاي به ؛ پرسنل مزبور
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 مورد اقالم ليست و نموده گزارش كارفرما به بالفاصله را دستگاهها بهينه نگهداري براي نياز مورد اي دوره عمليات و سرويسها انجام است موظف پيمانكار-36
 نمايد درخواست كتبا قبل ماه دو حداقل نياز را

 هيچگونه بدون بود خواهد موظف مناقصه برنده نمايد ديگر ساختمان به ساختماني از خود واحدهاي جابجايي به مبادرت ضرورت به بنا كارفرما چنانچه -37
 نمايد سرويس ارائه و اقدام جديد محل در آنها استقرار و الزم تجهيزات و پرسنل جابجايي به شرطي نسبت

 نمايد ارائه تخصصي آموزش گواهي و اعتياد عدم گواهي و پيشينه سوء عدم گواهي شده گرفته كار به انساني نيروي براي ميگردد متعهد قرارداد طرف شركت-38
 به حراست اداره طرق از نظر مورد هاي صالحيت تاييد جهت را نيروها كليه و نمايد خودداري سيگاري حتي و مخدر مواد به اعتياد داراي افراد بكارگيري و از

 است الزامي شده گرفته بكار نيروهاي مورد در دانشگاه حراست اداره تأييديه اخذ همچنين و نمايد معرفي دانشگاه امور اداري
 از غير به آن به مربوط هاي هزينه كليه و ها موتورخانه در موجود گرمايي ظرفيت هر با و فوالدي و چدني ديگهاي قبيل از آبگرم ديگهاي كليه تعميرات -39

 است پيمانكار عهده به خريد جنس
 كار به آماده و آن نصب و موتورخانه درون به جديد ديگ حمل ، موتورخانه از خارج به فرسوده ديگ حمل ظرفيتي هر با و جديد ديگ خريد صورت در-40

 است پيمانكار عهده به نموده آن
 است پيمانكار عهده به قرارداد مورد ساختمانهاي در موجود گازي و آبي كولرهاي كليه تعمير و سركشي ، سرويس -41
 .است پيمانكار عهده به مربوط هاي كليه هزينه و دانشگاه يونيت ها و چيلرهاي كليه تعميرات و اي دوره سرويس  -42
 .باشد مي پيمانكار عهده به اوليه بصورت كامل مرمت و كاري كنده ، تاسيساتي مشكالت احتمالي تعمير جهت كاري كنده به نياز صورت در -43
 است  پيمانكار عهده به آن به مربوط هاي هزينه كليه و غيره و ها فن ، ها پمپ قبيل از تاسيسات به مربوط موجود الكتروموتورهاي كليه پيچي سيم -44
 است پيمانكار عهده به تاسيسات به مربوط هاي دستگاه ديگر و پمپها كردن سيل و تراشكاري -45
 باشد دسترس در احتمالي مشكالت رفع جهت ساعت 24طور به بايد پيمانكار نماينده -46
 باشد مي ذيل شرح به آنهاست انجام به متعهد پيمانكار كه مكانيكي تاسيسات كارهاي انجام و بازديد ليست چك  - 47

 ) عصر و صبح مرتبه دو ( ها موتورخانه مشعلهاي و ديگها كنترل و بازديد •
 ) عصر و صبح مرتبه دو ( فرسايش از جلوگيري جهت آنها تعويض و ها موتورخانه خطي و زميني پمپهاي كليه كنترل و بازديد •
  )  روز  در بار يك ( احتمالي نشتي رفع و شيرآالت و اتصاالت كليه از بازديد •
 ) روز در بار يك ( ها موتورخانه داخل آبي فشار و حرارت درجه كنترل و بازديد •
 و شيرها و شده نصب بهداشتي لوازم ؛ بهداشتي شيرآالت كنترل و بازرسي جهت ها آشپزخانه و ها آبدارخانه ؛ بهداشتي سرويسهاي كليه از بازديد •

 ) روز در يك بار ( گاز هاي اجاق
 اعالم صورت در آنها تعويض و هيترها يونيت ؛ رادياتورها ؛ ها كوئيل فن كليه عيوب رفع •
 ) هفتگي بصورت ( هواسازها و بامها روي شده نصب هواكشهاي گريسكاري و كنترل ؛ بازديد •
 ) هفتگي بصورت ( احتمالي گرفتگي رفع و فاضالب سيفونهاي بازديد •
 ) هفته در بار يك ( هواسازها اتاق و ها موتورخانه كامل نظافت •
 ) ماهانه بصورت ( ساختمانها در نشاني آتش هاي جعبه كليه از بازديد •
 گرما فصل در چيلرها كامل نگهداري و كنترل •
 ) ماهانه بصورت (آبي و گازي وكولرهاي اسپليتها كنترل و بازديد •
 ) روز در بار يك ( انبساط منابع آب كنترل •
 ) روز در بار دو ( آب سختي كنترل و گير سختي دستگاهاي كنترل •
 ناظر دستور و نياز صورت در آنها كوئيل شويي اسيد و گرم آب منابع كليه بر نظارت •
 نياز مورد مقدار گزارش و سال هر تابستان پايان در ها موتورخانه اضطراري گازوئيل منابع از بازديد •
 بهداشتي لوازم و آالت شير تعويض •
 تائيد صورت در تاسيساتي سيستمهاي به مربوط لوازم كليه و هواكشها و كنترل لوازم ؛ زميني و خطي پمپهاي ؛ جداره دو ؛ كوئيلي منابع ؛ ديگها تعويض •

 تاسيسات اداره
 باشد مي ذيل شرح به آنهاست انجام به متعهد پيمانكار كه برقي تاسيسات كارهاي انجام و بازديد ليست چك -48

 ساختمانها فرعي و اصلي تابلوهاي و هواسازها ؛ ها موتورخانه برق تابلوهاي كنترل و بازديد •
 حريق اعالم سيستم كنترل •
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 و موتور ژنراتورها برق اتاقهاي نظافت •
  حريق اعالم سيستم قطعات و ها ترموستات ؛ پريزها ؛ كليدها ؛ سوخته المپهاي تعويض •
 نياز صورت در چراغها تعويض •
 نظر و دستور ناظر برق طبق جديد هاي شبكه ايجاد وو كانال كشي و  كشي كابل ؛ كشي سيم •
 سرويس و نگهداري شبكه برق و دژنكتورها و سيكونرها و ترانسها در پست  هاي فشار قوي حداقل دو بار در سال •
 سرويس و نگهداري كليدهاي اصلي در پست هاي فشار ضعيف •
 تعمير و نگهداري و در صورت نياز كابل كشي و تعويض المپهاي چراغهاي محوطه •
 ورژنراتورهاي برق اضطراري موجود در پرديس نازلوسرويس و نگهداري موت •
 بازديد از كليه سركابلهاي موجود در كليه پست هاي فشار قوي مطابق چك ليست به صورت هفته اي يكبار •
 .تامين نردبان و باالبر به عهده پيمانكار ميباشد •

 .است كارفرما بعهده آن تشخيص كه باشد نمي اساسي تعميرات شامل فوق تعميرات  - 49
  خواهد درج قرارداد در قرارداد عقد موقع در نياز صورت در در شرايط ساير و نبوده مناقصه شرايط تمامي منزله به شرايط اين
 طي صورتجلسه تحويل خواهد گرفت با نظارت ناظرين كارفرما از پيمانكار قبلي هاي موضوع قرارداد را تمامي تاسيسات و موتورخانه برنده مناقصه   - 50

 :نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات  – 19
 :  .نشاني كارفرما  – 19 – 1

  :تلفن                                                                                     : نشاني 
 :نشاني پيمانكار  – 19 – 2

      :تلفن                                                :                               نشاني 
درصورت . شود الذكر قانوني تلقي مي هاي فوق باشد، لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـالت از طريق نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي نشانـي

ها ابالغ شده تلقي و عذر عدم اطالع پذيرفته  در غير اين صورت كليه نامه. ساعت يكديگر را كتبًا مطلع نمايند 48فين موظفند ظرف مدت تغيير نشاني، طر
 .هاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعالم آدرس جديد به عهده پيمانكار است باشد و مسووليت نمي
 :امضاء طرفين قرارداد  – 20

، وزارت كار و اموراجتماعي، سازمان بازرسي كل كشور و ساير موارد مورد )كارفرما(، دستگاه)پيمانكار(طرف قرارداد: نسخه جهت 5ماده در  20اين قرارداد در 
 .االجرا خواهد بود نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد الزم

 :دفتر حقوقي                           :نماينده كارفرما                            : كارفرما 
 :نام و نام خانوادگي نماينده                                       :نام و نام خانوادگي                   :              نام و نام خانوادگي نماينده 

                    :                                          سمت         :                                                  سمت 
 محل امضاء               :محل امضاء                            : محل مهر و امضاء 

 
 :پيمانكار  

 :نام و نام خانوادگي نماينده 
 :سمت 

 محل مهر و امضاء
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 فرم شماره يك

 
 اروميه دانشگاه مناقصات محترم كميسيون

 
 نمايندگي به ....................... ثبت شماره به ..................................................... شركت پيشنهادي قيمت وسيله بدين

 قبول و مناقصه شرايط از كامل اطالع با و .................................................................................. نشاني به .................................

 شبكه فشار قوي ، برقي ، تاسيسات مكانيكي تاسيسات و تعميرات نگهداري به مربوط امور كليه مناقصه براي ، مناقصه شرايط برگ در مندرج مفاد

 در طول سيستمها نياز مورد سرويسهاي كليه انجام ، آبرساني ، شبكه فاضالب ، تصفيه خانه فاضالب و  گرم و سرد آب سيستم ، شبكه مخابرات ،

 اسناد در مندرج شرايط با آنها كنترل و تاسيسات ايمني كيفيت بر دانشگاه و نظارت ساختمانهاي و ها موتورخانه به متعلق سال مختلف فصول

 : گردد مي اعالم ذيل شرح به يكسال ازاي به مناقصه
 

 يكسال ازاي به پيشنهادي قيمت موضوع

 تاسيسات كليه ساختمانهاي دانشگاه
 

 ريال عدد
 ريال حروف

 
 : كه نمايم مي تعهد نمود قبول را اينجانب پيشنهاد ، پاكتها بازگشايي و مناقصه تشريفات انجام از پس گزار مناقصه چنانچه خاتمه در

 .دهم انجام ا ر موارد ساير و قرارداد عقد به مربوط امور انجام و كار انجام حسن تضمين ارائه قبيل از الزم اقدامات هفته يك حداكثر مدت ظرف

 در مدارك و اسناد دقيق مطالعه و كافي اطالع و علم با و محسوب پيشنهاد اين الينفك جزء مناقصه مدارك و اسناد ضمائم كليه كه نمايم مي تأييد

 . ام نموده شركت مناقصه

  .نمايند نمي دانشگاه براي اختيار سلب يا و تكليف ايجاد و كننده شركت براي حق ايجاد پيشنهاد ارائه و مناقصه در شركت
 
 
 
 
 

    : تاريخ

 :شركت عامل مدير خانوادگي نام و نام

 شركت مجاز امضا و مهر
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 : شركت محترم عامل مدير
 
 ؛ احترام و درود با

 انتهاي در و تكميل را ها آن دقت با ذيل نكات به توجه با "لطفا . است گرديده تدوين شما ارزيابي جهت پيوست جداول و ها فرم        

 :نماييد امضاء و مهر هرجدول

 گردد مناقصه از شما خروج باعث است ممكن و شما امتياز كاهش موجب ها فرم تكميل عدم يا و اطالعات تكميل در نقص - 1

 .نماييد ضميمه ؛ است الزم كه شده درخواست مستندات جداول از تعدادي درانتهاي - 2

 پيمانكار )نشده درخواست مستندات كه جداولي مورد در(  هرمقطع در مناقصات كميسيون درخواست و صالحديد درصورت است بديهي - 3

 ها خوداظهاري با مستندات يا و نباشد مستندات ارائه به قادر كه صورتي در و باشد مي ها فرم در اظهاري خود اطالعات مستندات ارائه به موظف

 . داشت خواهد جانبه يك صورت به را پيمان فسخ و ابطال حق گذار مناقصه ، باشد مغاير

 
                             

 دانشگاه اروميه                                                                                                             

  



________________________________________________________________________________________ 
 14. باشد مي...................... مدير عامل شركت ........................... تمامي موارد فوق مورد تاييد اينجانب 

 

 
 

 فرم شماره دو
 

 مناقصه موضوع با مرتبط فعلي و قبلي قراردادهاي سوابق

 مبلغ كل قرارداد مدت موضوع قرارداد رديف

  تا از  1

2     

3     

4     

5     

 

 

 
 فرم شماره سه

 
 

 شركت عامل مدير و مديره هيات اعضاء تركيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سابقه كار مرتبط شغل فعلي مدرك تحصيلي سمت نام پدر نام خانوادگينام و  رديف

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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 فرم شماره چهار

 
 

 پيمانكاران مالي توان ارزيابي و خوداظهاري فرم

 
 

 ............................ثبت شماره به...................... شركت عامل مدير ...................... اينجانب

 توانايي نمايم مي اعالم بدينوسيله ، ام كرده شركت .................................................................................................. مناقصه در كه

 : جهت مالي

 قرارداد كل مبلغ %5 ميزان به بانكي نامه ضمانت ارائه  -1

 قرارداد اجراء هاي هزينه تامين -2

 .دارم كامل طور به را نياز مورد مواد تامين و پرسنل كامل مزاياي و حقوق ماه دو حداقل پرداخت براي مالي توان -3

 

 :شامل شركت منقول غير اموال

1- 

2- 

3- 

 :شامل شركت منقول اموال

1- 

2- 

3- 

 .باشد مي پيوست به شركت اخير سال 5 مالي تراز

 .نماييد پيوست مايليد كه را اسنادي صالحديد صورت در
 

 ................ شركت عامل مديرمهر و امضاي                                                
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 پنج  فرم شماره 

 

 دولت معامالت در كارمندان مداخله منع قانون شمول عدم مورد در دهنده پيشنهاد نامه تعهد

 1337/10/22 مورخه

 : مناقصه به مربوط

 

  .............................................. شركت رسمي و مجاز نماينده ذيل كنندگان امضاء / كننده امضاء

 و باشد نمي 1337 ماه دي مصوب دولتي كارمندان مداخله منع قانون در مذكور ممنوعيت مشمول كه نمايد مي تأئيد و اقرار بدينوسيله         

 شركت تضمين و مردود را فوق مناقصه براي شده ارائه پيشنهاد كه دارد حق گذار مناقصه يا كارفرما برسد، اثبات به موضوع اين خالف چنانچه

 .نمايد ضبط را مناقصه در

 نمايد امضاء را مربوط پيمان پيمانكار عنوان به و شود داده تشخيص فوق مناقصه برنده دهنده پيشنهاد اين گاه هر كه ميگردد تأئيد و قبول همچنين

 پيمان اين در مذكور ممنوعيت مشمول راكه افرادي چنانچه يا برسد اثبات به ) موقت تحويل تا( پيمان مدت خالل در فوق اظهارات خالف و

 تعهدات انجام را نامه ضمانت و فسخ را قرارداد كه داشت خواهد حق كارفرما كند محول آنها به را كار از قسمتي يا و نمايد ذينفع و سهيم

 .نمايد اخذ او اموال از را كار اجراي تأخير و پيمان فسخ اثر در وارده خسارات و ضبط را پيمانكار

 يا و تغييرات دليل به پيمان اجراي حين در چنانچه شود مي متعهد دهنده پيشنهاد .باشد مي كارفرما تشخيص با وارده خسارات ميزان تعيين

 .شود داده خاتمه پيمان به مقررات طبق تا برساند كارفرما اطالع به فاصله بال را مراتب گردد مزبور قانون مشمول دولت دستگاه در انتصابات

 هاي نامه ضمنانت و نموده فسخ را پيمان دارد حق كارفرما تنها نه نرساند اطالع به بالفاصله را فوق مراتب دهنده پيشنهاد چنانچه است بديهي

 وصول دهنده پيشنهاد اين اموال از ، خود تشخيص به بنا نيز را كار اجراي در تأخير يا و پيمان فسخ از ناشي خسارات بلكه نمايد ضبط را مربوط

 .نمود خواهد

 
 

 : دهنده پيشنهاد شركت نام

 مجاز امضاي دارندگان خانوادگي نام و نام

 شركت مهر و مجاز امضاء

 


