باسمه تعالی

تاريخ ............................

فرم قرارداد ارائه خدمات تنظيفی  ،پشتيبانی و عمومی دانشگاه سال1931

شماره .........................

کارفرما :دانشگاه شهيد مدنيآذربايجان ـ به نشاني کيلومتر  53جاده تبريز ـ آذرشهر ـ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
نماينده کارفرما :دکتر ذوالفقار رضواني
پيمانکار:شرکت شماره ثبت :

سمت :معاون اداري و مالي دانشگاه
شناسه ملي:محل ثبت:

نماينده پيمانکار:

آدرس پيمانکار:
*تبصره:پیمانکار مکلف است ظرف  5روز از تاریخ تغییر آدرس ،نشانی جدید را به کارفرما اعالم نماید .در غیر این صورت ،نشانی مندرج درقرارداد ،معتبر تلقی

شده و ابالغ به آن ،به منزله ابالغ قانونی است.
شماره و تاريخ تعيين صالحيت پيمانکار :شماره :

 -براساس صورتجلسه شماره

تاريخ:مرجع :اداره کار استان آذربايجان شرقي

مورخ کميسيون مالي و معامالتي دانشگاه.

 .1موضوعات قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات عمومي و پشتيباني شامل:
الف) خدمات آبدارخانهاي در مجموعه واحدهاي دانشگاه
انجام کليه امور مربوط به آبدارخانه هاي ساختمانهاي موجود در موضوع قرارداد اعم از پذیرایي چاي ،توزیع قند ،پذیرایي طبق برنامه از پيش تعيين شده،
پر کردن فالکسهاي چاي و جمع آوري ظروف زبالههاي مربوط به پذیرایي و شستشو و نظافت آنها با مواد شوینده.
ب) خدمات تنظيفي ساختمانها و سرویسهاي بهداشتي ،جابجائي اثاثيه و ملزومات و ســایر امور متفرقه
ب ) 1-خدمات تنظيفي (جاروکشي ،گرد گيري ،تي کشي،نظافت با دستمال ،کف شویي ،واکس زني ،شستشو و سمپاشي) کليه قسمتهاي ساختمانها از قبيل
اطاقها ،سالنها ،راهروها ،راه پلهها ،سکوها ،سرویسهاي بهداشتي ،کالسها ،مسجد و  ...گردگيري از در و دیوار و سقف و پنجره ساختمانها ،لوازم و
ملزومات و اسباب و ادوات اداري و آزمایشگاهي مثل :ميزها ،فایلها ،تخته سياهها ،وایت بردها ،آینهها ،فن کوئلها ،رادیاتها ،صندليها ،کمدها،
کابينتها ،تریبونها ،آبدارخانهها ،چراغها ،کامپيوترها و سایر اسباب و لوازم.همچنين جمع آوري زبالهها از قسمتهاي عمومي واحدهاي مختلف،
کالسها و  ...و حمل و انتقال بهداشتي آنها (حداقل دوبار در روز در ساعات ابالغي از سوي اداره خدمات عمومي بجز زبالههایي که مربوط به دیگر
پيمانکاران مي گردد مانند سلف سرویس) به محل مشخص طبق دستور و تحویل بموقع به مامورین شهرداري در محلهاي تعيين شده.
ب )2-شستشوي سرویسهاي بهداشتي ،دستشویيها ،رختکن ،آبدارخانهها با مواد شوینده
ب )3-جمع آوري نانهاي خشک دانشگاه و انتقال به محل از پيش تعيين شده
ب )4-گردگيري و آبياري روزانه گلدانهاي موجود در اتاقها.
ب ) 5-انجام سمپاشي جهت از بين بردن حشرات موذي از قبيل موش ،مگس ،سوسک ،پشه ،در صورت نياز اقدام به تله گذاري و ...
ب )6-بازدید و پر نمودن روزانه جامایع صابونها با مایع صابون.
ب )7-گردگيري روزانه چراغها ،شيشهها ،کمدها ،درها ،پنجره کولرها ،تابلوها ،کليدها و پریزها و  ...تمامي اتاقها و راهروها
ب ) 8-اعالم و گزارش هرگونه خرابي ،شکستگي ،کمبود ،نقص ،گرفتگي لوله هاي فاضالب و خرابي دستشویي ها و سایر اماکن تحت پوشش.
ب )9-نظافت وایت بردها و تخته سياهها (با تخته پاک کن نمدار) در دو نوبت صبح و ظهرقبل از شروع کالس ها.
ب )11-نصب اطالعيهها ،تراکتها ،پارچه نوشتهها ،صندوقها ،تابلوها و  ...در محلهاي مربوطه پس از اخذ مجوز و جمع آوري آنها.
ب )11-جمع آوري اطالعيههاي بدون مجوز و یا نصب شده در محل غير مجاز بطور روزانه.
ب )12-تخليه و شستشوي سطلهاي زباله بصورت روزانه.
ب )13-جمع آوري ميزهاو صندليها و کليه وسایل اضافي داخل سالنها و انتقال به محلهاي مخصوص.
ب )14-جمع آوري ضایعات و انتقال به محل مشخص طبق دستور ناظر قرارداد
ب )15-بار گيري ،حمل ،جابجایي و تخليه کليه تجهيزات ،اموال ،ملزومات و اقالم متعلق و مربوط به دانشگاه.
ب ) 16-انجام کليه امور مربوط به پذیرایي جلسات ،مراسمات مذهبي ،گردهمایي ،سمينارها ،همایشها ،جشنها ،کنکور سراسري ،امتحانات و ...
ب )17-خدمات تنظيفي و پاکسازي محوطه بازساختمانها ،جویها ،معابر و خيابانهاي مجموعه سایت اصلي و ...
ب )18-انجام سایر امور محوله و پيش بيني نشده واحد خدمات.
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ج) برف روبي اطراف ساختمان و تهيه نمک و نمک پاشي محوطهها و معابر عمومي اصلي داخل سایت و همچنين پردیس تبریز به نحوي که در شروع و طول
ساعات اد اري مشکلي بوجود نياید و تشکيل کميته اي از افراد براي نمک پاشي و برف روبي و روزهاي تعطيل دانشگاه
د) انجام کليه خدمات نقليه به شرح زیر:
د ) 1-خدمات رانندگي با پایه یک براي هفت دستگاه اتوبوس و خودروهاي سواري متعلق به دانشگاه در مواقع الزم
د )2-خدمات رانندگي براي یک عدد خودروي سواري متعلق به دانشگاه
د )3-پنج عدد خودرو سواري به همراه راننده مربوطه
هـ)خدماترانندگي آمبوالنس در کليه ایام اعم از تعطيل (داخلي یا رسمي)و غير تعطيل.
و) ارائه خدمات عمومي ،فني و مهندسي و پشتيباني به شرح زیر:
و )1-ارائه خدمات فني و مهندسي (دفتر فني و مرکز فناوري اطالعات)
و )2-ارائه خدمات آزمایشگاهي و کار گاهي
و )3-ارائه خدمات دفتري ،اداري ،کتابخانهاي و بایگاني
و )4-ارائه خدمات نگهباني
*تبصره :در صورت نياز کارفرما به سایر خدمات عمومي ،فني و مهندسي و پشتيباني از قبيل:خدمات دفتري ،اداري،کتابخانهاي،بایگاني،کارگاهي،آزمایشگاهيو نگهباني و
...شرکت ملزم به اجابت درخواست کارفرما بصورت حجمي و یا نفر ساعتي خواهد بود.
.2نوع کار:حجمي
*تبصره:1تهيه مواد نظافتي ،بهداشتي و سایر ملزومات و تجهيزات مصرفي ،برعهده کارفرماميباشد.
*تبصره:2تایيد کارکرد ليست افراد پيمانکار از طرف کارفرما ،به منزله تغيير نوع قرارداد از حجمي به نفري تلقي نميگردد.

 .9مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ  98/3/1لغایت  99/2/31به مدت 12ماه مي باشد.
.4دستگاه نظارت
نظارت بر حسن اجراي این قرارداد بر اساس فرمهاي نظارتي که قبالً به رویت پيمانکار رسيده ،بر عهده مدیر امور اداري دانشگاه مي باشد .نظارت ،قائم به شخص
مدیر امور اداري نيست و وي مي تواند نماینده یا نمایندگاني را در این امر تعيين نماید و پيمانکار موظف به تبعيت از ایشان مي باشد.
 .5واحد کار و مبلغ آن
مبلغ قرارداد در هر ماه بر حسب موارد ذیل محاسبه و پس از دریافت ليست و رسيد پرداختهاي پيمانکار درآخر هر ماه به دانشگاه ،درآخر ماه بعد ،پس از تایيد و
گواهي دستگاه نظارت و پس از کسر کسور قانوني از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت ميباشد.
الف:خدمات آبدارخانهاي (آماده و ارائه کردن چاي و غيره) در ساختمانهاي:
ریال.
الف )1-ساختمان علوم پایه و فناوري اطالعات براي 88نفر استاد و کارمند و ميهمانان آنها به مبلغ ماهيانه/-
ریال.
الف )2-ساختمان ادبيات و الهيات براي  82نفر استاد و کارمند و ميهمانان آنها به مبلغ ماهيانه/-
ریال.
الف )3-ساختمان شهداء براي 68نفر استاد و کارمند و ميهمانان آنها به مبلغ ماهيانه/-
ریال.
الف )4-ساختمان اداریبراي 112نفر استاد و کارمند و ميهمانان آنها به مبلغ ماهيانه/-
الف )5-ساختمانهاي کتابخانه مرکزي ،ساختمان شهيد آویني ،ساختمان تربيت بدني ،ساختمان حفاظت فيزیکي براي  58نفر استاد و کارمند و ميهمانان
ریال.
آنها به مبلغ ماهيانه/-
ریال.
الف )6-ساختمان کشاورزي براي  28نفراستاد و کارمند و ميهمانان آنها به مبلغ ماهيانه /-
ریال
الف )7-ساختمان فني و مهندسي و کارگاههاي آن براي  52نفر استاد و کارمند و ميهمانان آنها به مبلغ ماهيانه /-
*تبصره:1در ماه مبارک رمضان چاي توزیع نخواهد شد.
*تبصره:2تهيه چاي خشک ،قند ،استکان و فالکس به عهده دانشگاه مي باشد.
ب :نظافت ساختمانها و سرويسهاي بهداشتي ،جابجائي اثاثيه و ملزومات و ســاير امور متفرقه
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جابجائي اثاثيه و ملزومات و ســایر امور متفرقه در تمامي قسمتهاي دانشگاه و نظافت روزانه کليه ساختمانها و سرویسهاي بهداشتي (اعم از فضاهاي
سرپوشيده و محوطه مربوطه و مجاور) و ملزومات موجود در آنها با تامين وسایل تنظيفي مورد نياز توسط کارفرما بشرح ذیل خواهد بود:
ب ـ )1مجتمع آموزشي و اداري دانشکده علوم پایه و فناوري اطالعات (شامل بلوکهاي  )D,C,B,Aبه انضمام ملزومات اداري و آزمایشگاهها
ریال در ماه.
البراتوارها و  ...مجموعاً به مساحت  18511متر مجموعاً به مبلغ
ب ) 2-مجتمع آموزشي و اداري دانشکده کشاورزي به انضمام ملزومات اداري و آزمایشگاهها و البراتوارها و  ...مجموعاً به مساحت  2432متر مجموعاً
ریال در ماه.
به مبلغ
ب ـ )3مجتمع آموزشي و اداري دانشکده ادبيات ،الهيات (شامل بلوکهاي )D,C,B,Aبه انضمام ملزومات اداري و آزمایشگاهها و البراتوارها و ، ...
ریال در ماه.
جمعاً به مساحت تقریبي  14981مترمربع مجموعاً به مبلغ
ب ) 4-مجتمع آموزشي و اداري دانشکده فني و مهندسي و کارگاههاي آن به انضمام ملزومات اداري و آزمایشگاهها و البراتوارها و  ...مجموعاً به
ریال در ماه.
مساحت  5711متر مجموعاً به مبلغ -
ریال در ماه.
ب ـ)5سالن ورزشي شماره  1و  2و پينگ پنگ به مساحت تقریبي 4151مترمربع مجموعاً به مبلغ
ریالدر ماه.
ب ـ)6سوله حفاظت فيزیکي به مساحت تقریبي  451مترمربع مجموعاً به مبلغ-
ریال در ماه.
ب ـ)7سوله امور فرهنگي به مساحت  481متر به مبلغ
ریال در ماه.
ب ـ)8آزمایشگاه فيزیولوژي به مساحت تقریبي 251مترمربع مجموعاً به مبلغ
ب ـ)9ساختمان خطيب واقع در تبریز شامل ساختمانهاي آموزشي ،اداري و سالن ورزشي به انضمام تامين وسائل بهداشتي و تنظيفي با مساحت
ریال در ماه.
تقریبي  6511مترمربع مجموعاً به مبلغ
ریال در
ب ـ)11مسجد دانشگاه واقع در سایت اصلي به انضمام ملزومات اداري آن به مساحت تقریبي 1211مترمربع مجموعاً به مبلغ
ماه.
بـ )11ساختمان شهدا (دانشکده علوم تربيتي و کالسها)به انضمام ملزومات اداري با مساحت تقریبي 5251مترمربع مجموعاًبه مبلغ
ریال در ماه.
ریال در ماه.
ب ـ )12ساختمان اداري به مساحت  3251مترمربع مجموعاً به مبلغ
ریالدر ماه.
ب ـ )13ساختمان کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد به انضمام ملزومات اداري با متراژ تقریبي  3211مترمربع مجموعاً به مبلغ
ریال در ماه.
ب ـ )14ساختمان اداره تعميرات و نگهداري به مساحت  111متر مربع مجموعاً به مبلغ
ریال در ماه.
ب ـ )15ایستگاه قطار به مساحت  111متر مربع مجموعاً به مبلغ
*تبصره:1در ایام تابستان متراژ نظافت بندهاي « ب ـ« ،»1ب ـ « ،»2ب ـ « ،»3ب ـ ،»4و « ب ـ»11به نصف کاهش خواهد یافت.
*تبصره:2در ایام تابستان نظافت فضاهاي بندهاي «ب ـ« ،»5ب ـ ،»8و «ب ـ»15تعطيل خواهد بود.
*تبصره:9در صورت نياز به نظافت واحدهاي تعطيل شده از تبصرههاي  1و  ،2با درخواست مسئول واحد مربوطه و تائيد و ابالغ ناظر قرارداد ،پيمانکار مکلف
به ارائه خدمات است .حق الزحمه این خدمات ،متناسب با حجم و زمان کار انجام یافته و بر اساس قيمت واحد بندهاي مربوطه پرداخت مي شود.
ج :برف روبي اطراف ساختمان و تهيه نمک و نمک پاشي محوطهها و معابر عمومي اصلي داخل سایت و همچنين پردیس تبریز ،به نحوي که در شروع و طول
ریال.
ساعات اداري مشکلي بوجود نياید ،به ازاي هر نوبت به مبلغ/-
*تبصره:در مواقع یخ زدگيهاي جزئي و یا بارش برف سبک با نظر ناظر مربوطه ،درصدي از بند ج پرداخت خواهد شد.
د :ارائه خدمات امورنقليه:
ریال خواهد بود.
د )1-ارائه خدمات رانندگي با پایه یک براي هفت دستگاه اتوبوس متعلق به دانشگاه به ازاي هر ماه جمعاً به مبلغ
ریال خواهد بود.
د )2-ارائه خدمات ر انندگي براي یک عدد خودروي سواري متعلق به دانشگاه به ازاي هر ماه جمعاً به مبلغ
د ) 3-ارائه پنج عدد خودرو سواري به همراه راننده مربوطه به ازاي هر ماه جمعاً به مبلغ
ریال
هـ :خدمات رانندگي آمبوالنس به مبلغ ماهيانه

ریال خواهد بود.

*تبصره:پيمانکارميبایست براي رانندگان آمبوالنس خود که بصورت شبانه روزي ارائه سرویس مينمایند برابر قانون کاراقدام به پرداخت حقوق نماید.
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و:ساير خدمات عمومي ،فني و مهندسي و پشتيباني کار فرما به شرح جدول ذيل:
رديف

واحد

عنوان خدمات در خواستي
کارشناس (حداقل داراي مدرک ليسانس و
حداقل  3سال سابقه کار مرتبط)

1

2
5
4

خدمات فني مهندسي
(دفتر فني – مرکز فناوري اطالعات)

خدمات آزمايشگاهي

ساعت

تکنسين شبکه (حداقل داراي مدرک فوق دیپلم
با شرایط مندرج در بند )11-6

ساعت

کارشناس (داراي مدرک حداقل ليسانس و یا داراي
مدرک ليسانس با حداقل  3سال سابقه کار مرتبط)

خدمات دفتري ،اداري ،کتابخانه و بايگاني
خدمات نگهباني (شبانه روز و بدون
تعطيلي)

طبق قانون کار

تعداد/
مقدار
528

176

قيمت ارائه خدمات
ریال

ریال

ساعت

176

ریال

ساعت

2992

ریال

ساعت

1584

ریال

*تبصره:1مالک محاسبه بند «و» ،ساعات کاري خواهد بود.
*تبصره :2کارفرما بنا به نياز و تشخيص ضرورت در هر مقطع زماني و مکاني با اعالم ناظر در انتخاب هر یک از موارد ماده  5این قرارداد مختار بوده و مبلغ
هر یک از بندهاي اجرا شده پس از تائيد دستگاه نظارت در حق پيمانکار قابل پرداخت خواهد بود.
*تبصره:9کارفرما از هر پرداختي ماهانه پيمانکار  %11آن را بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده دانشگاه نگهداري مي نماید که درصورت
عدم حسن انجام کارو پس از گواهي ناظر قرا رداد به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد .اما درصورت تایيد حسن انجام کاردر پایان مدت قرارداد یا فسخ آن پس از
ارائه مفاصاحساب بيمه و دارائي و اداره کار و برگ تسویه حساب افرادمجري قرارداد در صورت فقدان موانع مسترد مي دارد.
 .6شروط و تعهدات طرفين

 -1-6شرکت پيمانکار متعهد است موضوع قرارداد و تعهدات مرقوم را با جدیت تمام و با رعایت کامل حسن نيت و استانداردها و بهره مندي بيشتر
کارفرما و مطابق برنامهها و دستورالعملهایي که ناظر کارفرما ابالغ مي کند انجام دهد.
 -2-6شرکت پيمانکار متعهد است متناسب با هر یک از بندهاي موضوع قرارداد ،نيروي کاري کاردان ،متخصص ،داراي مدرک معتبر مربوطه ،داراي
گواهينامه مهارت فني و حرفه اي که صالحيت و مهارت آنها به تایيد ناظر رسيده باشد و همچنين واجد شرایط از نظر عدم سوءپيشينه و حسن
شهرت و امانتداري و داراي گواهينامه پایان خدمت سربازي و یا معافيت دائم و کارت سالمت و بهداشت باشند ،به تعداد کافي و مورد نياز با توجه
به حجم خدمات موضوع قرارداد به کار گيرد .در صورت عدم کفایت نيروها ،حسب تشخيص ناظر ،پيمانکار متعهد به تامين آن مي باشد.
*تبصره :1نيروهاي موضوعات مختلف قرارداد حق مداخله در خدمات یکدیگر را نداشته و در صورت مرخصي و یا غيبت نيروهاي مربوطه،پيمانکار موظف
استاز نيروهاي جایگزیني که مورد تایيد ناظر قرارداد ميباشد استفاده نماید .در صورت عدم استفاده نيروهاي پيمانکار از مرخصيهاي قانوني،
پيمانکار مکلف است طبق قانون کار ،در پایان قرارداد اقدام به بازخرید مرخصيهاي مانده افراد نماید.
 -5-6شرکت پيمانکار متعهد است یکنفر را بعنوان نماینده تام االختيار خود که حداقل داراي مدرک دیپلم باشد براي حضور تمام وقت در جهت
اجرایقرارداد و همچنينهماهنگيتعيين و کتباً به کارفرما معرفي نماید.پرداخت حق الزحمه ماهيانه وسایر مزایاي قانوني نماینده پيمانکار ،بعهده
پيمانکار است.
 -4-6اعالم گزارش ماهانه حضور و غياب نيروهاي تحت پوشش ،گزارش مستمر از نحوه عملکرد ،مشکالت و موانع واحدهاي مختلف تحت پوشش،
نحوه شيفت بندي ،برنامه زمانبندي ،نحوه پيشرفت کار و  ...به مدیریت امور اداري و مسئولين بخشهاي مربوطه از تعهدات پيمانکارميباشد.
 -3-6شرکت پيمانکار متعهد است حداکثر ظرف 15روز براي هر یک از نيروي کاري مجري قرارداد پروندهاي حاوي مشخصات فردي و اسناد مربوط به
نوع تخصص و مهارت تشکيل و یک نسخه از آن را تحویل ناظر کارفرما نماید.
 -6-6پيمانکار و اشخاص تحت نظارت وي متعهد مي گردند که کليه شئونات اداري و اسالمي را رعایت نمایند در صورت مشاهده خالف کارفرما
مي تواند قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ و به مدت آن پایان دهد و پيمانکار موظف به تسویه حساب فوري و جبران خسارت وارده و افزایش
احتمالي قيمت در مناقصه جدید تا پایان قرارداد مي باشد.
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*تبصره:در صورت حدوث اختالف در خصوص تخلف طرف قرارداد از شئونات فرهنگي و اداري ،موضوع از طریق ناظر و امورحقوقي به شورایي متشکل از
معاون اداري و مالي ،مدیر امور فرهنگي ،مدیر امور اداري ،مدیر حراست و کارشناسان ذیربط ارجاع داده مي شود .نظر شورا در خصوص موضوع الزم
االتباع مي باشد.
 -7-6تهيه اقالم مصرفي مورد نياز در موضوع قرارداد به عهده کارفرما ميباشد ،اما پيمانکار موظف است کليه اقالم مصرفي مورد نياز جهت اجراي
موضوع قرارداد را حداقل یک ماه قبل از نياز جهت خرید پيش بيني و به دستگاه نظارت کتباً اعالم نماید .هيچ گونه عذري از طرف پيمانکار در
خصوص قصور در تعهدات از بابت نبود اقالم و وسایل مورد نياز ،قابل قبول نخواهد بود.
*تبصره:در صورت ابالغ دستگاه نظارت ،پيمانکار موظف است نسبت به تامين وسایل و اقالم مورد نياز ابالغي اقدام و در صورت وضعيت ماه مربوطه
بصورت فاکتوري ارائه نماید و دستگاه نظارت پس از بررسي و تایيد مراتب همراه صورت وضعيت جهت پرداخت ارجاع نماید.
 -8-6پيمانکار موظف است در جهت جابجایي و انتقال اثاثيه و لوازم موضوع قرارداد از وسيله ي نقليه اي که تهيه آن بر عهده اوست ،استفاده نماید.
هرگونه هزینه وسایل نقليه و جابجایي به عهده پيمانکار ميباشد.
*تبصره:پيمانکار موظف است در صورت جابجایي و انتقال وسایل سنگيني که نيازمند استفاده از خودرو وانت ميباشد ،خودرو مورد نياز را با هزینه خود تهيه
نماید ،خودرو وانت مورد استفاده باید داراي تایيدیه فني از مراجع مربوطه و بيمه نامه معتبر بوده و نيروهاي انساني پيمانکار که از خودرو استفاده
مينمایند مي بایستي داراي گواهينامه رانندگي مربوطه بوده و موظف به رعایت کليه قوانين و مقررات مربوطه ميباشد و در صورت وقوع هر گونه
حادثهاي ،پيمانکار مسئول بوده و هيچگونه مسئوليتي متوجه کارفرما نميباشد .هرگونه هزینه خودرو ذکر شده به عهده پيمانکار ميباشد.
 -9-6پيمانکار متعهد است در تمام ایام و برابر تقویم دانشگاه نيروي کاري مجري قرارداد را به شرح زیر بکار گيرد:
 نيروهاي مربوط به بند هاي الف و ب موضوع قرارداد (نيروهاي آبدارچي  -نيروهاي نظافت ساختمانها و سرویسهاي بهداشتي ،جابجائي اثاثيه وملزومات و سایر امور متفرقه) از روز شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت  7/45تا .16/31
 نيروهاي مربوط به بند د موضوع قرارداد (نيروهایارائه خدمات امورنقليه) از روز شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت  7الي (19اتمام ساعت ارائهسرویس)
 ساعات کار رانن دگان خودرو آمبوالنس (موضوع بندهـ قرارداد) ،و نيروهاي نگهباني در ایام تعطيل (اعم از دانشگاهي و رسمي) و غير تعطيل(پنجشنبه و جمعه و سایر تعطيالت) بطور شبانه روزي.
*تبصره: 1تامين اختصاصي وسایل ایاب و ذهاب براي نيروهاي کاري مجري قرارداد بعهده پيمانکار مي باشد .وسایل ایاب و ذهاب تأميني توسط پيمانکار
باید متناسب با تعداد نيروهاي کاري مجري قرارداد باشد .مسيرهاي حرکت ایاب و ذهاب نيروهاي انساني موضوع قرارداد طبق ساعات مقرر و با
پيشنهاد پيمانکار و بررسي و تایيد و ابالغ ناظر قرارداد خواهد بود .نيروهاي شرکت پيمانکار حق استفاده از سرویس اساتيد و کارکنان را نداشته و در
صورت تخلف طبق بند  22-6شروط قرارداد اقدام خواهد شد.
*تبصره: 2پيمانکار باید ترتيبي اتخاذ نماید که در صورت نياز کارفرما ،عالوه بر ساعات فوق ،جهت انجام امور برخي از واحدها در مواعدي که از سوي
کارفرما تعيين و ابالغ ميگردد درمحل کار حضور داشته باشد.
*تبصره:3در صورت نياز کار فرما به خدمات رانندگي بندهاي د 1-ود 2-موضوع قرارداد (رانندگاني که با اتوبوسها و خودروهاي سواري متعلق به دانشگاه
ارائه سرویس مي نمایند) و اعزام آنها به ماموریت خارج از محل اجراي قرارداد ،فوق العاده مأموریت آنها برابر احکام صادر شده در صورت اقامت
شبانه از قرار هر شبانه روز مبلغ 1/111،111 /یال و بدون اقامت شبانه مبلغ 751/111/ریال محاسبه و از طرف دانشگاه پرداخت مي گردد و
پيمانکار مکلف است عيناً آنها را بدون هيچ گونه کسوري به رانندگان مامور پرداخت نماید.
*تبصره:4در صورت نياز کار فرما به خدمات خودرو سواري به همراه راننده مربوطه (بند د 3-موضوع قرارداد) و اعزام آنها به ماموریت خارج از محل اجراي
قرارداد ،فوق العاده مأموریت آنها برابر احکام صادر شده در صورت اقامت شبانه از قرار هر شبانه روز مبلغ  2/311/111/ریال و بدون اقامت شبانه
مبلغ 1/821/111/-ریال محاسبه و از طرف دانشگاه پرداخت مي گردد و پيمانکار مکلف است عيناً آنها را بدون هيچ گونه کسوري به رانندگان
مامور پرداخت نماید.
*تبصره:5چنانچه در مدت اجراي قرارداد نيازي به ارائه سرویس به همراه راننده پایه یک کمکي به خارج از محل اجراي قرارداد باشد پيمانکار مکلف به ارائه
سرویس آن بوده و فوق العاده مأموریت هر نفر راننده کمکي آن با توجه به برگ مأموریت صادره با تایيد ناظر کارفرما در صورت اقامت شبانه از
قرار هر شبانه روز به مبلغ  2/311/11/-ریال و بدون اقامت شبانه مبلغ 1/821/111/-ریال محاسبه و از طرف دانشگاه پرداخت مي شود و پيمانکار
مکلف است عيناً آنها را بدون هيچ گونه کسوري به راننده مامور پرداخت نماید.
*تبصره  : 6در صورت نياز کار فرما به نيروهاي مربوط به بند و موضوع قرارداد (نيروهاي خدمات عمومي ،فني و مهندسي و پشتيباني) و اعزام آنها به
ماموریت خارج از محل اجراي قرارداد ،فوق العاده مأموریت آنها در صورت اقامت شبانه از قرار هر شبانه روز مبلغ  461/111/-ریال و بدون اقامت شبانه
مبلغ  311 ،111/-ریال محاسبه و از طرف دانشگاه پرداخت مي گردد و پيمانکار مکلف است عيناً آنها را بدون هيچ گونه کسوري به کارکنان مامور پرداخت
نماید.
*تبصره:7شهرستانهاي تبریز ،آذرشهر و اسکو ،محلهاي اجراي موضوع قرارداد بوده و عزیمت و انجام و ارائه خدمات موضوع قرارداد در محدوده این
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شهرستان و شهرها و روستاهاي تابعه آنها ،مأموریت محسوب نمي شود و به تبع ،فوق العاده مأموریت نيز براي آنها تعلق نمي گيرد.
 -11-6در صورت نياز به خدمات نيروهاي موضوع قرارداد در خارج از ساعات موصوف ،با اعالم نيازکارفرما بابت هر ساعت اضافه کاري معادل -
 96/111/ریال در حق پيمانکار قابل پرداخت خواهد بود و پيمانکار مکلف است عينا مبالغ اضافه کاري را بدون هيچگونه کسوري به کارکنان
خود پرداخت نماید.
 -11-6پيمانکار موظف است براي تکنسين شبکه از فردي استفاده نماید که داراي شرایط زیر باشد:
 داراي حداقل مدرک فوق دیپلم مرتبط داراي خودروي سواري براي کنترلهاي پيوسته و ماموریتهاي بعد از وقت اداري و روزهاي تعطيل با دستور مدیر مرکز فناوري اطالعات کشيک غير مقيم در دانشگاه بصورت شبانه روز که در مواقع ضروري (بعد از وقت اداري ،روزهاي تعطيل و غيره) و با دستور مدیر مرکز فناورياطالعات،ملزم به ارائه خدمات مربوطه مي باشد.
 -12-6نيروهایي که از طرف پيمانکار جهت اجراي قرارداد معرفي مي شوند بایستي ایراني ،فاقد هر گونه منع قانوني براي اشتغال ،برخوردار از صحت و
سالمت کامل به خصوص عاري از هرگونه اعتياد به مواد مخدر و روان گردان ،متعهد و داراي صالحيت اخالقي باشند .گزینش اشخاص با
کارفرما مي باشد.
*تبصره: 1پيمانکار حق استفاده و بکارگيري نيروي بازنشسته را ندارد .بکارگيري و تغيير و جایگزین ساختن نيرو و تغيير محل خدمت آنها بایستي با
هماهنگي و تایيد کتبي ناظر کارفرما صورت گيرد.
*تبصره:2پيمانکار موظف است پس از یک هفته از امضا و مبادله قرارداد ،کارت سالمت و دفترچه راهنمایي و رانندگي رانندگان را ارائه نماید.
*تبصره: 3پيمانکار موظف است هر زمان که ناظر قرارداد اعالم نماید ،بصورت تصادفي و بدون اطالع قبلي نيروهاي شاغل در بند د موضوع قرارداد (خدمات
امور نقليه) خود را ج هت آزمایشات تست مورفين و غيره و با هزینه پيمانکار به آزمایشگاه مورد تایيد دستگاه نظارت ارسال و نتيجه آزمایشات
مربوطه را در اختيار کارفرما قرار دهد.
*تبصره  :4مسئوليت ناشي از نقض مقررات قانوني در خصوص بکارگيري اشخاص فاقد صالحيت ،با پيمانکار است.
*تبصره:5پيم انکار موظف است در جهت اجراي بندهاي الف و ب موضوع قرارداد ،با هماهنگي ناظر قرارداد ،براي نيروهاي آبدارچي و تنظيفي ،دوره آموزشي
برگزار نماید و در این دوره از مدرسان خبره بهره گيرد .هرگونه هزینه مربوط به برگزاري این دوره بر عهده پيمانکار خواهد بود.
 -15-6پيمانکار مي بایست براي خدمات رانندگي آمبوالنس نيروهایي را بکار گيرد که عالوه بر داشتن حداقل پایه  2رانندگي ،داراي مدرکي مرتبط با
فوریتهاي پزشکي و اورژانسي باشند و ارائه خدماتدر تمامي روزهاي کاري و تعطيل (رسمي و یا داخلي) بصورت شبانه روزي خواهد بود.
 -14-6پيمانکار مکلف است وسائل و تجهيزات کار ،لوازم ایمني و حفاظتي و مواد مصرفي و کارت شناسائي رانندگان خویش را باهزینه خود تهيه نموده
و رانندگان مکلف به استفاده از لباسي مي باشند که با ضوابط ومقررات جاري وزارتخانه وموازین اسالمي مغایرت نداشته باشد.
 -13-6پيمانکار مي بایست در اجراي بند د 3-موضوع قرار داد ازخودروهاي سمند و یا پرشيا با مدل باالي  1392که داراي تایيدیه فني از مراجع مربوطه
و بيمه نامه معتبر باشد استفاده نماید.تمامي هزینه هاي این خودروها از قبيل سوخت ،روغن ،تعميرات ،دستمزد رانندگان ،ماليات ،حق بيمه،
عوارض و غيره بعهده پيمانکا ر مي باشد .چنانچه هر یک از خودروها به دليل تعميرات ،تصادف ،نقص فني و یا به هردليل دیگر از سرویس خارج
شود ،پيمانکار موظف است با اعالم کتبي ناظر قرارداد نسبت به جایگزیني آن با شرایط قرارداد اقدام نماید.
 -16-6هرگونه هزینه ناشي از سهل انگاري رانندگان شاغل در بندهاي د و هـ موضوع قرارداد برعهده پيمانکار مي باشد .رانندگان ملزم به نظافت کامل
خودروها بوده و موظفند تمامي اتوبوسها را پس از سرویس روزانه ،و خودروهاي سواري متعلق به دانشگاه را در روزهاي تعطيل ،در پارکينگ
پردیس تبریز مستقر نمایند.
 -17-6پيمانکار متعهد است که کليه حقو ق و مزایاي نيروي انساني مجري قرارداد (از قبيل حق بيمه ،ماليات ،گروه ،پایه پرداختي ،عيدي ،پایان کار و
غيره) را مطابق آناليز حقوق و مزایاي گروه هاي شغلي ،مقررات مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل و بر اساس مقررات مربوط به بيمه ،قوانين
کار و تامين اجتماعي ،مدرک و نوع کار تعيين و پرداخت وفيشهاي حقوق پرداختي را پيوست صورت وضيعت نماید.همچنين براي کارکنان
مجري قرارداد لباس فرم ،کفش ،دستکش و  ...به اقتضاي شغل افراد تهيه و در اختيار آنها قرار دهد و دانشگاه هيچ مسوليتي در این مورد
نخواهد داشت.
*تبصره:1پيمانکار مکلف است عيدي کارگران را طبق قوانين مربوطه محاسبه وتا آخر بهمن ماه پرداخت نماید.
*تبصره: 2پيمانکار متعهد است حق بيمه براي اشخاصي واریز نماید که در مجموعه موضوع قرارداد ،فعاليت شخصي دارند .مسئوليت ناشي از نقض این
تعهد ،با پيمانکار است.
*تبصره :3لباس فرم ،کفش ،دستکش ر ا به تناسب شغل و  ...مي بایست تا دو هفته پس از انعقاد قرارداد آماده و در اختيار کارکنان مجري قرارداد قرار گيرد.
 -18-6چنانچه در نتيجه فعل و یا ترک فعل یا قصور پيمانکار و یا عوامل وي ضرر و خسارتي اعم از مالي و جاني متوجه دانشگاه یا سایر اشخاص گردد
صفحهی 6
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پيمانکار شخصاً مسئول جبران آنها مي باشد .پيمانکار حق مطالبه هر گونه خسارت وارده به خود و سایر عوامل خویش را ،اعم از مال و جاني ،از
کارفرما ساقط نموده و دانشگاه را از آن بري نمود .رعایت کليه اصول ایمني و نظامات دولتي بر عهده خود پيمانکار بوده و مسووليت هر گونه
قصور در این خصوص برعهده پيمانکار است.
*تبصره:پيمانکار مکلف به تهيه بيمه حوادث و مسئوليت مدني بوده و الزم است تصویر مصدق آن را تا یک هفته بعد از امضا و مبادله قرارداد به دستگاه
نظارت تحویل نماید.
 -19-6کارفرما حق الزحمه پيمانکار را در تمام مدت اجراي آن با یک ماه تاخير پرداخت مينماید ،با این حال پيمانکار متعهد است ضمن اجراي دقيق
موضوع قرارداد و تعهدات خود ،حقوق و مزایاي قانوني کارگران را تحت هر شرایطي بدون هيچگونه بهانهاي تا آخر هر ماه به حساب مربوطه
آنان در بانک واریز و یک نسخه از رسيد آن را که ممهور به مهر پرداخت بانک عامل دال بر واریز مبالغ به شماره حساب ،به دستگاه نظارت
تحویل نماید و همچنين ليست بيمه ماه قبل نيروهاي کاري مجري قرارداد را که به تایيد سازمان تامين اجتماعي رسيده است به کارفرما ارائه
نماید .تایيد کارکرد هر ماه شرکت منوط به ارائه ليستهاي مذکور خواهد بود.
 -21-6در ص ورتيکه شرکت به هر دليلي از پرداخت حقوق قانوني افراد مجري قرارداد امتناع نمود کارفرما آن را بطور علي الحساب از محل مطالبات
شرکت پرداخت و از دریافتي شرکت کسر و یا از محل تضمين شرکت اعمال حساب نموده و با  15درصد باالسري به بدهکاري شرکت
منظورخواهد نمود.
 -21-6هرگاه پيمانکار به موقع نسبت به انجام تعهدات بندهاي  17-6و19-6شروط قرارداد اقدام ننماید کارفرما مي تواند راساً به هر نحوي که صالح
بداند اقدام و با  15درصد باالسري از محل مطالبات پيمانکار کسر نماید.
 -22-6در صورتيکه براساس گزارش کتبي ناظر ،شرکت در اجراي تعهدات خود کوتاهي نماید عالوه بر محفوظ بودن حق توقيف ضمانت نامه ،در مرحله
اول  ،%11در مرحله دوم  %21و در مراحل بعدي  %31از مبلغ موضوع قصور ماهيانه پيمان را بعنوان جریمه از مبلغ قرارداد کسر نماید و در
صورتيکه قصور به کل موضوع پيمان مربوط گردد در مرحله اول  %5در مرحله دوم  %11و در مرحله سوم  %15از کل مبلغ پيمان کسر خواهد
شد.
*تبصره : 1حق الزحمه ماهانه شرکت در آخر هر ماه پس از تایيد مسئولين ذیربط واحدهاي مختلف تحویل گيرنده خدمات طبق فرم پيوستي به تناسب
درصد تایيد آنها و ناظر قابل پرداخت خواهد بود.
*تبصره:2پيمانکار حق کسر جرا یم متعلقه را از حقوق و مزایاي نيروي انساني خود بدون اطالع و تصویب دستگاه نظارت و اداره امور حقوقي دانشگاه ندارد.
 -25-6مبناي تعيين حقوق نيروي انساني(کارگران) مجري قرارداد تا پایان سال ،قانون جاري در زمان انعقاد قرارداد است .در صورتي که حقوق کارگران
مجري قرارداد در سال بعد به موجب حکم آمره قانوني اعم از کاهش یا افزایش تغيير یابد بر مبناي مصوبه جدید عمل خواهد شد .ليکن در سایر
موارد من جمله قيمت اجناس و .در مدت اجراي پيمان هيچگونه تعدیلي مطلقاً به این قرارداد تعلق نخواهدگرفت .نيروي انساني مجري قرارداد
نيز ميبایستي با جدیت در امور محوله کوشا باشند و در صورت قصور و خاطي بودن پرسنل شرکت و عدم رضایت پيمانکار از نيروي انساني و
موافقت دستگاه نظارت نيروي انساني مجري قرارداد بدون هيچ تعللي جایگزین خواهد گردید.
 -24-6عهد پيمانکار و اشخاص تحت نظارت وي در استفاده ،نگهداري و استرداد اموال کارفرما ،تعهد به نتيجهمي باشد و در صورت وقوع هرگونه
خسارتي ،مسئوليت مدني و کيفري مربوط به موضوع بر عهده پيمانکار خواهد بود.
پيمانکار متعهد است از بابت خودروهاي تحویلي دانشگاه،یکصدميليون تومان ضمانت نامه معتبر بانکي وهشتصد ميليون تومان سفته ضامن دار معتبر به
دانشگاه بسپارد که در صورت عدم رعایت شرایط ،به نفع دانشگاه توقيف خواهد شد .در صورت وقوع تصادف یا تخلف از مقررات راهنمایي و رانندگي،
پرداخت هزینه ها به هر ميزان که باشد ،برعهده پيمانکار است .در صورت امتناع یا عدم توانایي پيمانکار در پرداخت هزینه هاي مذکور ،کارفرما هزینه
هاي متعلقه را از محل اسناد مذکور وصول خواهد کرد.
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به منظور تضمين حسن اجراي قرارداد پيمانکار متعهد است به ميزان پنج درصد مبلغ کل قرارداد ضمانت نامه بانکي در اختيار کارفرما قرار دهد

که در صورت تخلف پيمانکار در اجراي مفاد شرایط قرارداد و پس از گواهي ناظر قرارداد به نفع دانشگاه توقيف خواهدشد.
-26-6پيمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر (اعم از حقيقي یا حقوقي) ،کالً یا جزئاً ندارد.

6

-27-پيمانکار متعهد است هرگونه تغيير در وضعيت شرکت را ظرف مدت  5روز کتباً به کارفرما اعالم نماید .در غير این صورت ،هر گونه مسئوليت

ناشي از عدم اعالم تغيير وضعيت شرکت با پيمانکار خواهد بود.
-28-6کارفرما حق فسخ کل قرارداد و یا هر یک از بندهاي آنرا با یک ماه اطالع قبلي دارد.
صفحهی 7
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-29-6پيمانکار اعالم کرد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي مصوب دو دي ماه  1337و آئين نامه پيشگيري از رشوه خواري
در دستگاههاي اجرائي مصوب  1383نيست .در صورتيکه خالف آن محرز شود ،قرارداد ،منفسخ و ضمانت نامه وي به نفع دانشگاه ضبط ميگردد .ضبط
ضمانت نامه مانع از طرح دعوي بر مبناي مقررات فوق الذکر نخواهد بود.
 -31-6در صورت لغو ،فسخ یا اتمام قرارداد ،تسویه حساب قانوني کارکنان مجري قرارداد و اشخاص ثالث برعهده پيمانکار مي باشد و دانشگاه در این
قبيل موارد هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.
 -31-6پيمانکار متعهد است اسناد مطالبات خود را قبل از خاتمه قرارداد به کارفرما ارائه نماید و انعقاد صورت وضعيت قطعي و تسویه حساب نهایي
منوط به اخذ سند مکتوب از پيمانکار مبني بر این که پيمانکار در قرارداد منعقده هيچگونه ادعایي نداشته و ندارد ،خواهد بود.
 -32-6درصورت نياز به اصال ح قرارداد ،موضوع از طریق ناظر در کميسيون معامالت دانشگاه ،طرح و تصميم کميسيون براي طرفين الزم االتباع
خواهد بود.
*تبصره:کارفرما مي تواند درشرایط عادي و در صورت نياز ،حجم کار و به تبع آن ،مبلغ قرارداد را تا  %25کاهش یا افزایش دهد .در صورتي که شرایط
خاص ایجاب نماید کارفرما حق افزایش یا کاهش بيش از  25درصد را نيز دارد.
 -33-6در صورتي که کارفرما به حکم مراجع قانوني من جمله بخشنامه هاي دولتي صادره و ...ملزم به خاتمه دادن قرارداد شود خاتمه قرارداد ،حقي
مبني بر مطالبه خسارات ناشي از خاتمه آن براي پيمانکار ایجاد نمي کند .همچنين در صورتي که کارفرما از مهلت هاي قانوني جهت تاخير در
پرداخت استفاده نماید براي مهلت قانوني مذکور حق مطالبه خسارت ناشي از تاخير در تادیه به پيمانکار تعلق نمي گيرد.
 -34-6درصورت بروز هرگونه اختالف في مابين طرفين که در قرارداد و متون قانوني پيش بيني نشده ،موضوع از طریق هيئت داوري ،رسيدگي و
آراي صادره الزم االجرا خواهدبود و طرفين حق هيچ گونه اعتراضي ندارند.
*تبصره:نحوه تشکيل و رسيدگي هيات داوري تابع مقررات قانوني آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  1379خواهد بود.
 -7این قرارداد به انضمام برگ فرم هاي نظارتي در تاریخ مثبوت في مابين طرفين امضاء و مبادله گردید و تمامي مفاد آن براي طرفين و قائم مقام قانوني آنها
الزم االجرا ميباشد/.

کارفرما

پيمانکار
شرکت ....................

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

رونوشت
مدیرامور مالی جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر برنامه  ،بودجه و تشکیالت جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر امور اداری جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر امور حقوقی جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر حراست جهت اطالع
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فرم قیمت پیشنهادی شرکت در مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی و عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

عنوان

نوبت)

الف (خدمات آبدارخانه)

در هر ماه بر اساس تقویم روزهای کاری و در هر روز 5

واحد

تعداد/مقدار

الف1-

ساختمان علوم پایه و فناوری اطالعات با  88نفر

نفر ساعت

یک ماه

برای هر ماه

الف2-

ساختمان ادبیات ،الهیات با  88نفر

نفر ساعت

یک ماه

برای هر ماه

قیمت پیشنهادی به ریال

توضیحات

الف3-

ساختمان شهدا با  88نفر

نفر ساعت

یک ماه

22 ،424 ،490/-

برای هر ماه

الف4-

ساختمان اداری با  208نفر

نفر ساعت

یک ماه

04 ،222 ،220/-

برای هر ماه

الف5-

ساختمانهای کتابخانه مرکزی  ،شهید آوینی ،تربیت بدنی،
حفاظت فیزیکی با  88نفر

نفر ساعت

یک ماه

2 ،245 ،059/-

برای هر ماه

الف6-

ساختمان کشاورزی با  88نفر

نفر ساعت

یک ماه

9 ،442 ،296/-

برای هر ماه

الف7-

ساختمان فنی و مهندسی و کارگاههای آن با  85نفر

نفر ساعت

یک ماه

برای هر ماه

(ارائه خدمات تنظیفی ساختمانها و سرویسهای بهداشتی ،جابجایی اثاثیه و ملزومات و سایر امور متفرقه)

ب

ب1-

دانشکده علوم پایه ،فناوری اطالعات *

متر مربع

28800

256 ،652 ،222/-

برای هر ماه

ب2-

دانشکده کشاورزی *

مترمربع

8358

24 ،662 ،222/-

برای هر ماه

ب3-

دانشکده ادبیات ،الهیات *

متر مربع

23980

226 ،222 ،022/-

برای هر ماه

ب4-

دانشکده فنی و مهندسی و کارگاههای آن *

مترمربع

8000

06 ،900 ،252/-

برای هر ماه

ب5-

سالنهای ورزشی شماره  2و  8و پینگ پنگ **

متر مربع

3280

05 ،200 ،022/-

برای هر ماه

ب6-

سوله حفاظت فیزیکی

متر مربع

380

0 ،620 ،920/-

برای هر ماه

ب7-

سوله امور فرهنگی

متر مربع

380

0 ،222 ،522/-

برای هر ماه

ب8-

آزمایشگاه فیزیولوژی **

متر مربع

880

2 ،202 ،252/-

برای هر ماه

ب9-

ساختمان خطیب واقع در تبریز

متر مربع

8800

55 ،622 ،900/-

برای هر ماه

ب11-

مسجد دانشگاه

متر مربع

2800

24 ،040 ،926/-

برای هر ماه

ب11-

ساختمان شهدا(دانشکده علوم تربیتی و کالسها) *

متر مربع

8880

02 ،900 ،400/-

برای هر ماه

ب12-

ساختمان اداری

متر مربع

5880

22 ،942 ،022/-

برای هر ماه

ب13-

ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

متر مربع

5800

22 ،022 ،202/-

برای هر ماه

ب14-

ساختمان اداره تعمیرات و نگهداری

متر مربع

200

656 ،222/-

برای هر ماه

ب15-

ایستگاه قطار **

متر مربع

200

656 ،222/-

برای هر ماه

برف روبی و تهیه نمک و نمک پاشی محوطه و معابر
عمومی اصلی

هر نوبت

2 ،444 ،444/-

موردی

د1-

ارائه خدمات رانندگی با پایه یک برای  0دستگاه اتوبوس

ماهانه

0

205 ،250 ،422/-

برای هر ماه

د2-

ارائه خدمات رانندگی پایه  2برای یک عدد خودروی سواری

ماهانه

2

24 ،525 ،242/-

برای هر ماه

د3-

ارائه پنج عدد خودرو سواری به همراه راننده مربوطه

ماهانه

8

252 ،626 ،502/-

برای هر ماه

شبانه روز

2

254 ،444/-

موردی

روز

2

544 ،444/-

موردی

ج (برف روبی و نمکپاشی)

(ارائه خدمات رانندگی با پایه یک برای  7دستگاه

اتوبوس در هر ماه طبق تقویم کاری دانشگاهی)

د
تبصره  3ماده
9-6

تبصره  3ماده
9-6

فوق العاده ماموریت برای خدمات رانندگی بندهای د 2-و د 5-با
بیتوته
صفحهی 9
فوق العاده ماموریت برای خدمات رانندگی بندهای د 2-و د5-
بدون بیتوته

باسمه تعالی

تاريخ ............................
شماره .........................

فوق العاده ماموریت برای خدمات رانندگی بند د 3-با
بیتوته

تبصره 4
ماده 9-6

تبصره 4
ماده 9-6

تبصره 5
ماده 9-6

تبصره 5
ماده 9-6

شبانه روز

2

2 ،644 ،444/-

موردی

فوق العاده ماموریت برای خدمات رانندگی بند د 3-بدون
بیتوته

روز

2

2 ،044 ،444/-

موردی

فوق العاده ماموریت برای خدمات کمک راننده پایه  2با
بیتوته

شبانه روز

2

2 ،244 ،444/-

موردی

فوق العاده ماموریت برای خدمات کمک راننده پایه  2بدون
بیتوته

روز

2

2 ،244 ،444/-

موردی

شبانه روز

برای یک ماه

05 ،252 ،020/-

برای هر ماه

کارشناس (داراي مدرک حداقل ليسانس با حداقل  3سال سابقه
کار مرتبط)

ساعت

888

هـ (خدمات رانندگی آمبوالنس)

(خدمات عمومی ،فنی و مهندسی و پشتیبانی)

و

فناوری اطالعات)

(دفتر فنی – مرکز

آزمایشگاهی

خدمات فنی و مهندسی

و2-

خدمات

و1-

و3-

22 ،222 ،222/-

برای هر ماه

تکنسين شبکه (حداقل داراي مدرک فوق دیپلم با شرایط مندرج در
بند )11-6

ساعت

208

24 ،525 ،242/-

برای هر ماه

کارشناس (حداقل داراي مدرک ليسانس و حداقل  3سال سابقه
کار مرتبط)

ساعت

208

24 ،525 ،242/-

برای هر ماه

ساعت

8998

خدمات دفتری ،اداری ،کتابخانه و بایگانی

500 ،926 ،066/-

برای هر ماه

خد
ما

و4-

ت
نگه

برابر قانون و با در نظر گرفتن حق شيفت

ساعت

2883

020 ،566 ،062/-

برای هر ماه

بان
ی

24 ،444/-

میزان اضافه کاری (بند  11-6شروط و تعهدات)

موردی

جمع کل مبلغ ماهیانه  2 ،148 ،911 ،111/-ریال معادل دو میلیارد وچهل وهشت میلیون و نهصد هزار ریال) جمع کل مبلغ سالیانه  24 ،586 ،811 ،111/-ریال
معادل بیست وچهار میلیارد و پانصد و هشتاد وشش میلیون وهشتصد هزار ریال می باشد.
تذکرات مهم :
تبصره  :1پیمانکار موظف است آنالیز قیمت خود را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکت "ج" ارائه نماید.
تبصره  :2در ماه مبارک رمضان و ایام تعطیالت عید نوروز  15روز چای توزیع نخواهد شد.
تبصره  :3تهیه اقالم مصرفی تنظیفی ،چای خشک،قند،استکان و فالکس به عهده دانشگاه میباشد.
تبصره  :4ساختمانهای مشخص شده با عالمت تک ستاره (*) درایام تابستان متراژ آنها به نصف کاهش خواهد یافت.
تبصره  :5ساختمانهای مشخص شده با عالمت دو ستاره (**) در ایام و تعطیالت عید نوروز نظافت آنها تعطیل خواهد بود.
تبصره  :6در صورت نیاز به نظافت واحدهای تعطیل شده از تبصره  1و  2ماده  11با درخواست مسئول واحد مربوطه و تأئید و ابالغ ناظر قرارداد پیمانکار مکلف است خدمات ارائه نماید و متناسب با حجم و
زمان کار انجام یافته و بر اساس قیمت واحد بندهای مربوطه حق الزحمه پرداخت میشود و همچنین سایر خدمات قید شده تا  %25از نظر حجم و زمان قابل افزایش و کاهش میباشد .
تبصره  : 7موضوع قرارداد در محدوده این شهرستان و شهرها و روستاهای تابعه آنها مأموریت محسوب نمیشود و فوق العاده مأموریت نیز برای آنها تعلق نمیگیرد .

پیمانکار
شرکت
مدیر عامل :

صفحهی 11

باسمه تعالی

تاريخ ............................
شماره .........................

پیوست شماره ( 1فرم تایید کارکرد واحد ها )
مسئولین و روسای محترم کلیه واحدهای دانشگاه
سالم علیکم؛
احتراماً جدول زیر را براساس امورات انجام گرفته به دقت تکمیل و برای پرداخت حق الزحمه  .......................ماه سال  89شرکت طرف قرارداد به مدیریت امور اداری ارسال
فرمائید.
عنوان خدمات

ردیف

خدمات آبدارخانه ای در هرماه براساس

1

تقدیم روزهای کاری و در هر روز  5نوبت
ارائه خدمات تنظیفی با تامین وسایل برای

2

یک ماه

واحد

تعداد و مقدار

درصد تایید عملکرد

توضیحات

نفر
مترمربع

3

خدمات امور کتابخانه ای

ساعت

4

خدمات نگهبانی

پست

5

خدمات بایگانی در هرماه طبق تقدیم کاری

ساعت

خدمات فنی مهندسی
6

(دفتر فنی – مرکز فناوری اطالعات) در هرماه

ساعت

طبق تقدیم کاری
7

خدمات آزمایشگاهی  -کارگاههای فنی در
هرماه طبق تقدیم کاری

ساعت

مدیرعامل محترم شرکت ؛

حق الزحمه ماهانه شما در آخر هر ماه پس از تایید مسئولین ذیربط واحدهای مختلف تحویل گیرنده خدمات به تناسب درصد تائیدیه آنها و ناظر
قابل پرداخت خواهد بود.
نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت :
نام شرکت :
مهر و امضای مدیرعامل شرکت :
تاریخ :

صفحهی 11

باسمه تعالی

تاريخ ............................
شماره .........................

فرم شماره 1
((تقاضانامه شرکت در تجديد مناقصه انتخاب پيمانکار ارائه خدمات تنظيفي ،پشتيباني و عمومي ))1598
معاون محترم اداري و مالي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
باسالم واحترام
عطف به آگهي تجديد مناقصه مورخ  51ارديبهشت ماه  1598آن دانشگاه در روزنامه ي سراسري آذربايجان در خصوص
انتخاب پيمانکار ارائه خدمات تنظيفي ،پشتيباني و عمومي  1598به استحضارمي رساند :
متن فرم قرارداد  ،توضيحات نماینده آن دانشگاه در جریان جلسه توجيهي و بازدید حضوري و شرایط مرقوم در فرم شماره  2در این شرکت
به دقت مورد مطالعه وبررسي قرارگرفت.
لذا با آگاهي کامل از مسؤوليت هاي فني ،علمي ،مالي  ،اداري و حقوقي موضوع مناقصه و با پذیرش شرایط اعالمي آن دانشگاه و با
تقدیم مدارک مورد درخواست در فرم شماره  2تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس قيمت پيشنهادي در پاکت « ج » به این شرکت
دارم.
باآرزوي توفيق الهي
مناقصه گر...................................................................... :
مهر شرکت......................................................................... :
صاحبان امضاء :
نام و نام خانوادگي ............................................................... :سمت  ...............................................................امضاء
نام و نام خانوادگي .............................................................. :سمت ..................................................................
امضاء

آدرس....................................................................................................................................................... :کدپستي .............................................
تلفن تماس....................................................................................................................................................................................... :

صفحهی 12

باسمه تعالی

تاريخ ............................
شماره .........................

فرم شماره (( 2شرايط شرکت در تجديد مناقصه انتخاب پيمانکار ارائه خدمات تنظيفي ،پشتيباني و عمومي ))1598
محتويات پاکت « الف » :
ضمانت نامه یا فيش بانکي به مبلغ صد و پنجاه و سه ميليـون تومـان ( 1 ،351 ،111 ،111/-ريـال ) بـه حسـاب شـماره ()1319171118

دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه نيروي هوایي تبریز بابت تضمين شرکت در مناقصه که در صورت برنده شدن و استنکاف از انعقاد قرارداد یا اثبات فقـد
شرایط در هر مرحله به نفع دانشگاه ضبط مي گردد.
تذکر :در صورت ارائه ضمانت نامه بانکي ،زمان اعتبار آن نبايد کمتر از سه ماه باشد.
محتويات پاکت « ب » :

 -1تصویرگواهي صالحيت معتبر از سازمان مدیریت استان و اداره کار در موضوع آگهي در اندازه  .A4همچنين تصویر گواهي صالحيت ایمني
 -2تصویر آگهي تأسيس شرکت یا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره .A4
 -3تصویر آخرین تغييرات و تصميمات شرکت یا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره .A4
 -4تصویر شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت یا مؤسسه در یک برگ در انداره  .A4مستندات سوااق اواجاائا حداقل  3سدل دج
اجتباط قا ماضاع آگه از مؤسسات دولت وغیئ دولت معتبئ دجحد دانشگاه طئف قئاجداد.

 -5مهر و امضاء شده فرم هاي شماره 1و.2
محتويات پاکت « ج » :

تکميل و امضاء و مهرشده تمام صفحات فرم قرارداد با خود کارآبي و بدون قلم
تذکرمهم  :قيمت هاي پيشنهادي حتماًً در فرم قرارداد با تمام حروف نوشته شود.

خوردگي .

(درصورت اختالف ميان مبلغ عددي و حروفي  ،کمترين عدد مالک قرار خواهد گرفت)

توضيحات:

 -1متقاضي که مدارک ارسالي او ناقص یا مخدوش یا معلق و مشروط به شرایط دیگري باشد در مناقصه شرکت داده نمي شود.
 -2جهت شركت در جلسه توجيهي و بازديد از محل موضوع قرارداد رأس ساعت  11روز سه شنبه مورخ  89/70/70در دفترمدير امور اداری دانشگاه حضور داشتته
باشيد .شرکت در جلسه توجيهي الزامي بوده و مستندات ارائه شده در اين جلسه جزو اسناد منافصه بوده و مي بايستي بعد از مهر و امضتا در ااكتت ب قترار داده شتود اشخاصيي
كه در جلسه شرکت ننموده باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند).

 -3آخرین مهلت تحویل پاکت به دبيرخانه مرکزي دانشگاه تا ساعت  11صبح روز يکشنبه مورخ  98 /15/19مي باشد.
توجه  :به تقاضا یا تقاضا هایي که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -4متقاضي متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصل اسناد مذکور در محتویات پاکت ب را ارائه نماید و در صورت عدم ارائه یا هرگونه ایراد در تمام یا هریک از
آنها ضمانت نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد .خواهدشد.

 -5ااكت های « الف » « ب » و « ج » را در يک ااكت گذاشته و درب آن را چسبانده و بعد از مهر و موم روی آن نوشتته شتود.

(مناقصـه

خدمات عمومي .) 1598
 -6جلسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کنندگان روز يکشنبه مورخ  98 /15 /19ساعت12ظهر در محل دفتر معاون اداري و مالي دانشگاه تشکيل خواهد شـد
و نماینده شرکت کنندگان مي توانند فقط در مرحله قرائت قيمت هاي پيشنهادي با ارائه معرفي نامه در جلسه حضور داشته باشند.
 -7دانشگاه در رد یا قبول هر یک ازپيشنهادها مختار خواهد بود.
 -8هزینه انتشارآگهي مناقصه برابر فاکتور به عهده ي برنده ي مناقصه خواهد بود و برنده ي مناقصه باید ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت آن اقدام نماید در غير
این صورت یک و نيم ( ) 1/5برابر آن از اولين دریافتي برنده ي کسرخواهد شد.
 -9برنده مناقصه مکلف است است حداکثر طرف یک هفته با انجام مراحل مقدماتي نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نماید در غير این صورت برابر مقررات اقدام خواهدشد.
 -11در صورتي که تعداد پيشنهادهاي رسيده کمتر از 5مورد باشد مناقصه تجدید خواهد شد.
شرايط و توضيحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسي گرديد و مورد قبول و پذيرش مي باشد.

نام ونام خانوادگي  ........................................................ :سمت  .................................................... :نام شرکت  .................................... :مهروامضاء

صفحهی 13

باسمه تعالی

تاريخ ............................
شماره .........................

« برگ تحويل و ثبت اسناد شرکت درتجديد مناقصه »
( انتخاب پيمانکار ارائه خدمات تنظيفي ،پشتيباني وعمومي )1598
معاون محترم اداري و مالي دانشگاه
باسالم و احترام ؛

عطف به آگهي تجدید مناقصه مورخ  51ارديبهشت مـاه  1598آن دانشـگاه در روزنامـه ي سراسـري
آذربايجان در خصوص انتخاب پيمانکار ارائه خدمات تنظيفي  ،پشتيباني و عمومي  1598دانشگاه بـه پيوسـت یـک
طغري پاکت حاوي اسناد مربوط به مناقصه که درشرکت  ...................................................................................تکميـل
شده است ،ارسال مي گردد.
خواهشمند است از نتيجه این شرکت را مطلع دارند.
باآرزوي توفيق الهي
شرکت ........................................................................
نام ونام خانوادگي
........................................................................
سمت ........................................................................
مضاء و مهر



«گواهي تحويل اسناد شرکت در تجديد مناقصه »
( انتخاب پيمانکار ارائه خدمات تنظيفي ،پشتيباني وعمومي )1598
بدينوسيله گواهي مي شود :اسناد مذکور توسط شرکت  .................................................................به نمایندگي
آقاي /خانم  ..............................................در یک طغري پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت روز یکشنبه
مورخ  98/13/19تحویل دبيرخانه مرکزي دانشگاه گردید و تحت شماره ي  ...........................به ثبت رسيده است.

مسؤول دبيرخانه مرکزي دانشگاه
امضاء و مهر دبيرخانه

صفحهی 14

