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 جاده تبريز ـ آذرشهر ـ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 53آذربايجان ـ به نشاني کيلومتر  کارفرما: دانشگاه  شهيد مدني

 سمت: معاون اداري و مالي دانشگاه                                                                                           نماينده کارفرما: دکتر محسن فالح

 پيمانکار:شرکت شماره ثبت :              شناسه ملي:محل ثبت:

 نماينده پيمانکار:

 : آدرس پيمانکار

روز از تاريخ تغییر آدرس، نشانی جديد را به کارفرما اعالم نمايد. در غیر اين صورت، نشانی مندرج درقرارداد، معتبر  5پیمانکار مکلف است ظرف -تبصره*

 .تلقی شده و ابالغ به آن، به منزله ابالغ قانونی است

 مرجع: اداره کار استان آذربايجان شرقي               تاريخ: شماره :                           شماره و تاريخ تعيين صالحيت پيمانکار: 

 کميسيون مالي و معامالتي دانشگاه.  5511/ 05/ 04 مورخ  402/ د/ 55033اساس صورتجلسه شماره   بر

 . موضوعات قرارداد5

 موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی شامل:

 در مجموعه واحدهاي دانشگاه اي الف( خدمات آبدارخانه

ه از پیش هاي ساختمانهاي موجود در موضوع قرارداد اعم از پذيرايی چاي، توزيع قند، پذيرايی طبق برنام انجام کلیه امور مربوط به آبدارخانه

 مواد شوينده. هاي مربوط به پذيرايی و شستشو و نظافت آنها با هاي چاي و جمع آوري ظروف زبالهک ستعیین شده، پر کردن فال

 ب( خدمات تنظیفی ساختمانها و سرويسهاي بهداشتی، جابجائی اثاثیه و ملزومات و ســاير امور متفرقه

( خدمات تنظیفی )جاروکشی، گرد گیري، تی کشی،نظافت با دستمال، کف شويی، واکس زنی، شستشو و سمپاشی( کلیه قسمتهاي ساختمانها 1-ب

هاي بهداشتی، کالسها، مسجد و ... گردگیري از در و ديوار و سقف و پنجره ساختمانها،  ها، سکوها، سرويس ا، راه پلهاز قبیل اطاقها، سالنها، راهروه

ها، رادياتها، صندلیها،  ها، فن کوئل ها، وايت بردها، آينه لوازم و ملزومات و اسباب و ادوات اداري و آزمايشگاهی مثل: میزها، فايلها، تخته سیاه

ها از قسمتهاي عمومی واحدهاي  ها، چراغها، کامپیوترها و ساير اسباب و لوازم.همچنین جمع آوري زباله تها، تريبونها، آبدارخانهکمدها، کابین

هايی که مربوط  مختلف، کالسها و ... و حمل و انتقال بهداشتی آنها )حداقل دوبار در روز در ساعات ابالغی از سوي اداره خدمات عمومی بجز زباله

 گردد مانند سلف سرويس( به محل مشخص طبق دستور و تحويل بموقع به مامورين شهرداري در محلهاي تعیین شده. يگر پیمانکاران میبه د

 ها با مواد شوينده ها، رختکن، آبدارخانه (  شستشوي سرويسهاي بهداشتی، دستشويی2-ب

 شده( جمع آوري نانهاي خشک دانشگاه و انتقال به محل از پیش تعیین 3-ب

 ( گردگیري و آبیاري روزانه گلدانهاي موجود در اتاقها.4-ب

 ( انجام سمپاشی جهت از بین بردن حشرات موذي از قبیل موش، مگس، سوسک، پشه، در صورت نیاز اقدام به تله گذاري و ...5-ب

 ( بازديد و پر نمودن روزانه جامايع صابونها با مايع صابون.6-ب

 ها، کمدها، درها، پنجره کولرها، تابلوها، کلیدها و پريزها و ... تمامی اتاقها و راهروها ا، شیشه( گردگیري روزانه چراغه7-ب

 ( اعالم و گزارش هرگونه خرابی، شکستگی، کمبود، نقص، گرفتگی لوله هاي فاضالب و خرابی دستشويی ها و ساير اماکن تحت پوشش.8-ب

 پاک کن نمدار( در دو نوبت صبح و ظهرقبل از شروع کالس ها.  ها )با تخته ( نظافت وايت بردها و تخته سیاه9-ب

 ها، صندوقها، تابلوها و ... در محلهاي مربوطه پس از اخذ مجوز و جمع آوري آنها. ها، تراکتها، پارچه نوشته ( نصب اطالعیه11-ب

 هاي بدون مجوز و يا نصب شده در محل غیر مجاز بطور روزانه. ( جمع آوري اطالعیه11-ب

 ( تخلیه و شستشوي سطلهاي زباله بصورت روزانه.12-ب

 ( جمع آوري میزهاو صندلیها و کلیه وسايل اضافی داخل سالنها و انتقال به محلهاي مخصوص.13-ب

، پشتيباني و عمومي فرم قرارداد ارائه خدمات تنظيفي

 5511سال دانشگاه 
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 ( جمع آوري ضايعات و انتقال به محل مشخص طبق دستور ناظر قرارداد14-ب

 ، ملزومات و اقالم متعلق و مربوط به دانشگاه.( بار گیري، حمل، جابجايی و تخلیه کلیه تجهیزات، اموال15-ب

 ( انجام کلیه امور مربوط به پذيرايی جلسات، مراسمات مذهبی، گردهمايی، سمینارها، همايشها، جشنها، کنکور سراسري، امتحانات و ...16-ب

 اصلی و ...( خدمات تنظیفی و پاکسازي محوطه بازساختمانها، جويها، معابر و خیابانهاي مجموعه سايت 17-ب

 .( انجام ساير امور محوله و پیش بینی نشده واحد خدمات18-ب

مچنین پرديس تبريز به نحوي که در ها و معابر عمومی اصلی داخل سايت و ه روبی اطراف ساختمان و تهیه نمک و نمک پاشی محوطه ج( برف

 روزهاي تعطیل دانشگاه درشروع و طول ساعات اداري مشکلی بوجود نیايد و تشکیل کمیته اي از افراد براي نمک پاشی و برف روبی 

 د( انجام کلیه خدمات نقلیه به شرح زير:

 ( خدمات رانندگی با پايه يک براي هفت دستگاه اتوبوس و خودروهاي سواري متعلق به دانشگاه در مواقع الزم1-د

 ( خدمات رانندگی براي يک عدد خودروي سواري متعلق به دانشگاه2-د

 ( پنج عدد خودرو سواري به همراه راننده مربوطه3-د

 رانندگی آمبوالنس در کلیه ايام اعم از تعطیل )داخلی يا رسمی(و غیر تعطیل. هـ(خدمات

 و( ارائه خدمات عمومی، فنی و مهندسی و پشتیبانی به شرح زير:

 خدمات فنی و مهندسی )دفتر فنی و مرکز فناوري اطالعات( ( ارائه1-و

 ( ارائه خدمات آزمايشگاهی و کار گاهی  2-و

 اي و بايگانی ( ارائه خدمات دفتري، اداري، کتابخانه3-و

 و ناظمه خوابگاه ( ارائه خدمات نگهبانی4-و

 کارگاهی، بايگانی، اي،کتابخانه خدمات دفتري، اداري،بانی از قبیل فنی و مهندسی و پشتیدر صورت نیاز کارفرما به ساير خدمات عمومی، -*تبصره

 و نگهبانی و ...شرکت ملزم به اجابت درخواست کارفرما بصورت حجمی و يا نفر ساعتی خواهد بود. آزمايشگاهی

 حجمی :نوع کار.2

 باشد. کارفرمامیتهیه مواد نظافتی، بهداشتی و ساير ملزومات و تجهیزات مصرفی، برعهده -5*تبصره

 گردد. تايید کارکرد لیست افراد پیمانکار از طرف کارفرما، به منزله تغییر نوع قرارداد از حجمی به نفري تلقی نمی:-4*تبصره

 . مدت قرارداد5

 ماه می باشد. 12به مدت 31/2/1411لغايت   1/3/1399مدت قرارداد از تاريخ 

 .دستگاه نظارت2

هاي نظارتی که قبالً به رويت پیمانکار رسیده، بر عهده مدير امور اداري دانشگاه می باشد.  قرارداد بر اساس فرمنظارت بر حسن اجراي اين 

تواند نماينده يا نمايندگانی را در اين امر تعیین نمايد و پیمانکار موظف به تبعیت از  نظارت، قائم به شخص مدير امور اداري نیست و  وي می

 ايشان می باشد.

 واحد کار و مبلغ آن. 3

هاي پیمانکار درآخر هر ماه به دانشگاه، درآخر ماه  مبلغ قرارداد در هر ماه بر حسب موارد ذيل محاسبه و پس از دريافت لیست و رسید پرداخت

 باشد. بعد، پس از تايید و گواهی دستگاه نظارت و پس از کسر کسور قانونی از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت می

 )آماده و ارائه کردن چاي و غیره( در ساختمانهاي: اي خدمات آبدارخانهالف:

 /                              ريال.-نفر استاد و کارمند و میهمانان آنها به مبلغ ماهیانه 88ساختمان علوم پايه و فناوري اطالعات براي(1-الف
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 /                                             ريال.-ند و میهمانان آنها به مبلغ ماهیانهنفر استاد و کارم 82ساختمان ادبیات و الهیات براي (2-الف

 /                                                      ريال.-نفر استاد و کارمند و میهمانان آنها به مبلغ ماهیانه  68ساختمان شهداء براي(3-الف

 /                                                          ريال.-فر استاد و کارمند و میهمانان آنها به مبلغ ماهیانهن 112براي ساختمان اداري(4-الف

نفر استاد و کارمند و  58ساختمانهاي کتابخانه مرکزي، ساختمان شهید آوينی، ساختمان تربیت بدنی، ساختمان حفاظت فیزيکی براي (5-الف

 /                                                 ريال.-بلغ ماهیانهمیهمانان آنها به م

 /                                      ريال.-نفراستاد و کارمند و میهمانان آنها به مبلغ ماهیانه  28ساختمان کشاورزي براي (6-الف

/                                    -کارمند و میهمانان آنها به مبلغ ماهیانه  نفر استاد و  52ساختمان فنی و مهندسی و کارگاههاي آن براي (7-الف

 .ريال

 در ماه مبارک رمضان چاي توزيع نخواهد شد.-5*تبصره

 به عهده دانشگاه می باشد. کتهیه چاي خشک، قند، استکان و فالس-4*تبصره

 ب: نظافت ساختمانها و سرويسهاي بهداشتي، جابجائي اثاثيه و ملزومات و ســاير امور متفرقه 

هاي بهداشتی )اعم از  ها و سرويس جابجائی اثاثیه و ملزومات و ســاير امور متفرقه در تمامی قسمتهاي دانشگاه و نظافت روزانه کلیه ساختمان

 و ملزومات موجود در آنها با تامین وسايل تنظیفی مورد نیاز توسط کارفرما بشرح ذيل خواهد بود:فضاهاي سرپوشیده و محوطه مربوطه و مجاور( 

ها و  ( به انضمام ملزومات اداري و آزمايشگاهD,C,B,A( مجتمع آموزشی و اداري دانشکده علوم پايه و فناوري اطالعات )شامل بلوکهاي 1ب ـ

 متر مجموعاً به  مبلغ                                     ريال در ماه. 18511البراتوارها و ... مجموعاً به مساحت 

متر  2432ها و البراتوارها و ... مجموعاً به مساحت  ( مجتمع آموزشی و اداري دانشکده کشاورزي به انضمام ملزومات اداري و آزمايشگاه 2-ب

 در ماه. مجموعاً به  مبلغ                                      ريال

ها و البراتوارها و ...  (به انضمام ملزومات اداري و آزمايشگاهD,C,B,A( مجتمع آموزشی و اداري دانشکده ادبیات، الهیات )شامل بلوکهاي 3ب ـ

 مترمربع مجموعاً به مبلغ                                        ريال در ماه. 14981، جمعاً به مساحت تقريبی 

ها و البراتوارها و ... مجموعاً به  آموزشی و اداري دانشکده فنی و مهندسی و کارگاههاي آن به انضمام ملزومات اداري و آزمايشگاه ( مجتمع4-ب

 ريال در ماه.                                     -متر مجموعاً به  مبلغ  8411مساحت 

 مترمربع مجموعاً به مبلغ                                   ريال در ماه.4151يبی و پینگ پنگ به مساحت تقر 2و  1(سالن ورزشی شماره 5ب ـ

 ريالدر ماه.                                   -مترمربع مجموعاً به مبلغ 451(سوله حفاظت فیزيکی به مساحت تقريبی 6ب ـ

 ريال در ماه.                       متر به مبلغ                  481(سوله امور فرهنگی به مساحت 7ب ـ

 مترمربع مجموعاً به مبلغ                                            ريال در ماه.251(آزمايشگاه فیزيولوژي به مساحت تقريبی 8ب ـ

وسائل بهداشتی و تنظیفی با مساحت هاي آموزشی، اداري و سالن ورزشی به انضمام تامین  (ساختمان خطیب واقع در تبريز شامل ساختمان9ب ـ

 مترمربع مجموعاً به مبلغ                              ريال در ماه. 6511تقريبی 

مترمربع مجموعاً به مبلغ                      1211(مسجد دانشگاه واقع در سايت اصلی به انضمام ملزومات اداري آن به مساحت تقريبی11ب ـ

 ريال در ماه.

مترمربع مجموعاًبه مبلغ                              5251( ساختمان شهدا )دانشکده علوم تربیتی و کالسها(به انضمام ملزومات اداري با مساحت تقريبی11ـب

 ريال در ماه.

 ه.مترمربع مجموعاً به مبلغ                                   ريال در ما 3751( ساختمان اداري به مساحت 12ب ـ

در ريال                               مترمربع مجموعاً به مبلغ 3211ساختمان کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد به انضمام ملزومات اداري با متراژ تقريبی ( 13ب ـ

 ماه.
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 ريال در ماه.          متر مربع مجموعاً به مبلغ                        111( ساختمان اداره تعمیرات و نگهداري به مساحت 14ب ـ

 متر مربع مجموعاً به مبلغ                                        ريال در ماه. 111( ايستگاه قطار به مساحت 15ب ـ

 به نصف کاهش خواهد يافت.«11ب ـ» ،  و «4ب ـ» ، «3ب ـ» ، «2ب ـ»، «1ب ـ» در ايام تابستان متراژ نظافت بندهاي -5*تبصره

 تعطیل خواهد بود.«15ب ـ»،  و «8ب ـ»، «5ب ـ»ايام تابستان نظافت فضاهاي بندهاي  در-4*تبصره

، با درخواست مسئول واحد مربوطه و تائید و ابالغ ناظر قرارداد، پیمانکار 2و  1هاي  هاي تعطیل شده از تبصره در صورت نیاز به نظافت واحد-5*تبصره

ات، متناسب با حجم و زمان کار انجام يافته و بر اساس قیمت واحد بندهاي مربوطه پرداخت می مکلف به ارائه خدمات است. حق الزحمه اين خدم

 شود.

ها و معابر عمومی اصلی داخل سايت و همچنین پرديس تبريز، به نحوي که در  اطراف ساختمان و تهیه نمک و نمک پاشی محوطه ج: برف روبي

 /                                     ريال.-شروع و طول ساعات اداري مشکلی بوجود نیايد، به ازاي هر نوبت به مبلغ

 يا بارش برف سبک با نظر ناظر مربوطه، درصدي از بند ج پرداخت خواهد شد.هاي جزئی و  در مواقع يخ زدگی-*تبصره

 د: ارائه خدمات امورنقليه:

 ال خواهد بود.ارائه خدمات رانندگی با پايه يک براي هفت دستگاه اتوبوس متعلق به دانشگاه به ازاي هر ماه جمعاً به مبلغ                        ري( 1-د

 رانندگی براي يک عدد خودروي سواري متعلق به دانشگاه به ازاي هر ماه جمعاً به مبلغ                            ريال خواهد بود.( ارائه خدمات 2-د

 د بود.( ارائه پنج عدد خودرو سواري به همراه راننده مربوطه به ازاي هر ماه جمعاً به مبلغ                                     ريال خواه3-د

 به مبلغ ماهیانه                                                ريال  هـ: خدمات رانندگي آمبوالنس

 نمايند برابر قانون کاراقدام به پرداخت حقوق نمايد. بايست براي رانندگان آمبوالنس خود که بصورت شبانه روزي ارائه سرويس می پیمانکارمی-*تبصره

 و مهندسي و پشتيباني کار فرما به شرح جدول ذيل: و:ساير خدمات عمومي، فني

 قيمت ارائه خدمات تعداد/ مقدار واحد عنوان خدمات در خواستي رديف

5 
 خدمات فني مهندسي 

 مرکز فناوري اطالعات( –)دفتر فني 

کارشناس )حداقل داراي مدرکلیسانس و 

 سال سابقه کار مرتبط(  3حداقل 
 ريال                                 528 ساعت

تکنسین شبکه )حداقل داراي مدرک فوق 

 (11-6ديپلم با شرايط مندرج در بند 

 

 ريال                                                                           176 ساعت

 خدمات آزمايشگاهي  4

کارشناس )داراي مدرک حداقل لیسانس و يا 

سال سابقه کار  3داراي مدرک لیسانس با حداقل 

 مرتبط(

 

 176 ساعت
                                    

 ريال

 2992 ساعت خدمات دفتري، اداري، کتابخانه و بايگاني 5
                                     

 ريال

2 
)شبانه  و ناظمه خوابگاه خدمات نگهباني

 روز و بدون تعطيلي(
 2112 ساعت طبق قانون کار

                                     

 ريال

 ، ساعات کاري خواهد بود.«و»مالک محاسبه بند -5*تبصره

اين قرارداد مختار بوده و  5کارفرما بنا به نیاز و تشخیص ضرورت در هر مقطع زمانی و مکانی با اعالم ناظر در انتخاب هر يک از موارد ماده -4*تبصره

 مبلغ هر يک از بندهاي اجرا شده پس از تائید دستگاه نظارت در حق پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.

آن را بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده دانشگاه نگهداري می نمايد که % 50 کارفرما از هر پرداختی ماهانه پیمانکار-5*تبصره
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گواهی ناظر قرارداد به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. اما درصورت تايید حسن انجام کاردر پايان مدت قرارداد درصورت عدم حسن انجام کارو پس از 

 د.يا فسخ آن پس از ارائه مفاصاحساب بیمه و دارائی و اداره کار و برگ تسويه حساب افرادمجري قرارداد در صورت فقدان موانع مسترد می دار

 . شروط و تعهدات طرفين5

پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد و تعهدات مرقوم را با جديت تمام و با رعايت کامل حسن نیت و استانداردها و بهره شرکت  -5-5

 هايی که ناظر کارفرما ابالغ می کند انجام دهد. ها و دستورالعمل مندي بیشتر کارفرما و مطابق برنامه

ضوع قرارداد، نیروي کاري کاردان، متخصص، داراي مدرک معتبر شرکت پیمانکار متعهد است متناسب با هر يک از بندهاي مو -5-4

مربوطه، داراي گواهینامه مهارت فنی و حرفه اي که صالحیت و مهارت آنها به تايید ناظر رسیده باشد و همچنین واجد شرايط از 

فیت دائم و کارت سالمت و نظر عدم سوءپیشینه و حسن شهرت و امانتداري و داراي گواهینامه پايان خدمت سربازي و يا معا

بهداشت باشند، به تعداد کافی و مورد نیاز با توجه به حجم خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد. در صورت عدم کفايت نیروها، 

 حسب تشخیص ناظر، پیمانکار متعهد به تامین آن می باشد. 

نداشته و در صورت مرخصی و يا غیبت نیروهاي  نیروهاي موضوعات مختلف قرارداد حق مداخله در خدمات يکديگر را-*تبصره

باشد استفاده نمايد. در صورت عدم استفاده نیروهاي  از نیروهاي جايگزينی که مورد تايید ناظر قرارداد می مربوطه،پیمانکار موظف است

 هاي مانده افراد نمايد. زخريد مرخصیهاي قانونی، پیمانکار مکلف است طبق قانون کار، در پايان قرارداد اقدام به با پیمانکار از مرخصی

شرکت پیمانکار متعهد است يکنفر را بعنوان نماينده تام االختیار خود که حداقل داراي مدرک ديپلم باشد براي حضور تمام وقت در  -5-5

پرداخت حق الزحمه ماهیانه وساير مزاياي قانونی  تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نمايد. هماهنگی قرارداد و همچنین جهت اجراي

 نماينده پیمانکار، بعهده پیمانکار است. 

اعالم گزارش ماهانه حضور و غیاب نیروهاي تحت پوشش، گزارش مستمر از نحوه عملکرد، مشکالت و موانع واحدهاي مختلف  -5-2

ه مديريت امور اداري و مسئولین بخشهاي مربوطه از تحت پوشش، نحوه شیفت بندي، برنامه زمانبندي، نحوه پیشرفت کار و ... ب

 باشد. تعهدات پیمانکارمی

اي حاوي مشخصات فردي  براي هر يک از نیروي کاري مجري قرارداد پرونده روز53حداکثر ظرف شرکت پیمانکار متعهد است   -5-3

 نمايد.و اسناد مربوط به نوع تخصص و مهارت تشکیل و يک نسخه از آن را تحويل ناظر کارفرما 

پیمانکار و اشخاص تحت نظارت وي متعهد می گردند که کلیه شئونات اداري و اسالمی را رعايت نمايند در صورت مشاهده  -5-5

تواند قرارداد را به صورت يک جانبه فسخ و به مدت آن پايان دهد و پیمانکار موظف به تسويه حساب فوري و  خالف کارفرما می

 مالی قیمت در مناقصه جديد تا پايان قرارداد می باشد.جبران خسارت وارده و افزايش احت

در صورت حدوث اختالف در خصوص تخلف طرف قرارداد از شئونات فرهنگی و اداري، موضوع از طريق ناظر  و امورحقوقی به شورايی -*تبصره
ن ذيربط ارجاع داده می شود. نظر شورا در متشکل از معاون اداري و مالی، مدير امور فرهنگی، مدير امور اداري، مدير حراست و کارشناسا

 خصوص موضوع الزم االتباع می باشد.

باشد، اما پیمانکار موظف است کلیه اقالم مصرفی مورد نیاز  تهیه اقالم مصرفی مورد نیاز در موضوع قرارداد به عهده کارفرما می -5-7

ینی و به دستگاه نظارت کتباً اعالم نمايد. هیچ گونه جهت اجراي موضوع قرارداد را حداقل يک ماه قبل از نیاز جهت خريد پیش ب

 عذري از طرف پیمانکار در خصوص قصور در تعهدات از بابت نبود اقالم و وسايل مورد نیاز، قابل قبول نخواهد بود.
م و در صورت وضعیت ماه در صورت ابالغ دستگاه نظارت، پیمانکار موظف است نسبت به تامین وسايل و اقالم مورد نیاز ابالغی اقدا-*تبصره

 مربوطه بصورت فاکتوري ارائه نمايد و دستگاه نظارت پس از بررسی و تايید مراتب همراه صورت وضعیت جهت پرداخت ارجاع نمايد.

پیمانکار موظف است در جهت جابجايی و انتقال اثاثیه و لوازم موضوع  قرارداد از وسیله ي نقلیه اي که تهیه آن بر عهده اوست،  -5-8
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 باشد. تفاده نمايد. هرگونه هزينه وسايل نقلیه و جابجايی به عهده پیمانکار میاس
باشد، خودرو مورد نیاز را با  پیمانکار موظف است در صورت جابجايی و انتقال وسايل سنگینی که نیازمند استفاده از خودرو وانت می-تبصره*

داراي تايیديه فنی از مراجع مربوطه و بیمه نامه معتبر بوده و نیروهاي انسانی هزينه خود تهیه نمايد، خودرو وانت مورد استفاده بايد 

 بايستی داراي گواهینامه رانندگی مربوطه بوده و موظف به رعايت کلیه قوانین و مقررات نمايند می پیمانکار که از خودرو استفاده می
باشد. هرگونه هزينه  ول بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمیاي، پیمانکار مسئ باشد و در صورت وقوع هر گونه حادثه مربوطه می

 باشد. خودرو ذکر شده به عهده پیمانکار می

 پیمانکار متعهد است در تمام ايام و برابر تقويم دانشگاه نیروي کاري مجري قرارداد را به شرح زير بکار گیرد: -5-1

نیروهاي نظافت ساختمانها و سرويسهاي بهداشتی،  -)نیروهاي آبدارچی نیروهاي مربوط به بند هاي الف و ب موضوع قرارداد  -

 .31/16تا  45/7جابجائی اثاثیه و ملزومات و ساير امور متفرقه( از روز شنبه لغايت چهارشنبه از ساعت 

)اتمام 19الی   7ساعت  ارائه خدمات امورنقلیه( از روز شنبه لغايت چهارشنبه از نیروهاي مربوط به بند د موضوع قرارداد )نیروهاي -

 ساعت ارائه سرويس(

در قرارداد(  4-)موضوع بند و و ناظمه خوابگاه ساعات کار رانندگان خودرو آمبوالنس )موضوع بندهـ قرارداد(، و نیروهاي نگهبانی -

 ايام تعطیل )اعم از دانشگاهی و رسمی( و غیر تعطیل )پنجشنبه و جمعه و ساير تعطیالت( بطور شبانه روزي.

تامین اختصاصی وسايل اياب و ذهاب براي نیروهاي کاري مجري قرارداد بعهده پیمانکار می باشد. وسايل اياب و ذهاب تأمینی توسط -5تبصره*

پیمانکار بايد متناسب با تعداد نیروهاي کاري مجري قرارداد باشد. مسیرهاي حرکت اياب و ذهاب نیروهاي انسانی موضوع قرارداد طبق 
با پیشنهاد پیمانکار و بررسی و تايید و ابالغ ناظر قرارداد خواهد بود. نیروهاي شرکت پیمانکار حق استفاده از سرويس  ساعات مقرر و

 شروط قرارداد اقدام خواهد شد. 22-6اساتید و کارکنان را نداشته و در صورت تخلف طبق بند 

رما، عالوه بر ساعات فوق، جهت انجام امور برخی از واحدها در مواعدي که از پیمانکار بايد ترتیبی اتخاذ نمايد که در صورت نیاز کارف-4*تبصره

 گردد درمحل کار حضور داشته باشد. سوي کارفرما تعیین و ابالغ می
موضوع قرارداد )رانندگانی که با اتوبوسها و خودروهاي سواري ( 2-د) و( 1-د)در صورت نیاز کار فرما به خدمات رانندگی بندهاي -5*تبصره

م متعلق به دانشگاه ارائه سرويس می نمايند( و اعزام آنها به ماموريت خارج از محل اجراي قرارداد، فوق العاده مأموريت آنها برابر احکا
ريال   ............................يال و بدون اقامت شبانه مبلغ/ ................................صادر شده در صورت اقامت شبانه از قرار هر شبانه روز مبلغ/ 

محاسبه و از طرف دانشگاه پرداخت می گردد و پیمانکار مکلف است عیناً آنها را بدون هیچ گونه کسوري به رانندگان مامور پرداخت 
 نمايد.

موضوع قرارداد( و اعزام آنها به ماموريت خارج از  3-به همراه راننده مربوطه )بند ددر صورت نیاز کار فرما به خدمات خودرو سواري -2*تبصره
محل اجراي قرارداد، فوق العاده مأموريت آنها برابر احکام صادر شده در صورت اقامت شبانه از قرار هر شبانه روز مبلغ 

ريال محاسبه و از طرف دانشگاه پرداخت می گردد و پیمانکار  ............................./-ريال و بدون اقامت شبانه مبلغ  ............................../
 مکلف است عیناً آنها را بدون هیچ گونه کسوري به رانندگان مامور پرداخت نمايد.

اجراي قرارداد باشد پیمانکار  چنانچه در مدت اجراي قرارداد نیازي به ارائه سرويس به همراه راننده پايه يک کمکی به خارج از محل-3*تبصره
مکلف به ارائه سرويس آن بوده و فوق العاده مأموريت هر نفر راننده کمکی آن با توجه به برگ مأموريت صادره با تايید ناظر کارفرما در 

ريال محاسبه و از  ........................./-غريال و بدون اقامت شبانه مبل ........................../-صورت اقامت شبانه از قرار هر شبانه روز به مبلغ 
 طرف دانشگاه پرداخت می شود و پیمانکار مکلف است عیناً آنها را بدون هیچ گونه کسوري به راننده مامور پرداخت نمايد.

مهندسی و پشتیبانی( و اعزام  موضوع قرارداد )نیروهاي خدمات عمومی، فنی و (و) در صورت نیاز کار فرما به نیروهاي مربوط به بند-5*تبصره 
-آنها به ماموريت خارج از محل اجراي قرارداد، فوق العاده مأموريت آنها در صورت اقامت شبانه از قرار هر شبانه روز مبلغ 

به و از طرف دانشگاه پرداخت می گردد و پیمانکار ريال محاس ............................../-ريال و بدون اقامت شبانه مبلغ   ......................................../

 مکلف است عیناً آنها را بدون هیچ گونه کسوري به کارکنان مامور پرداخت نمايد.
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هاي اجراي موضوع قرارداد بوده و عزيمت و انجام و ارائه خدمات موضوع قرارداد در  هاي تبريز، آذرشهر و اسکو، محل شهرستان-7*تبصره

شهرستان و شهرها و روستاهاي تابعه آنها، مأموريت محسوب نمی شود و به تبع،  فوق العاده مأموريت نیز براي آنها تعلق محدوده اين 
 نمی گیرد.

در صورت نیاز به خدمات نیروهاي موضوع قرارداد در خارج از ساعات موصوف، با اعالم نیازکارفرما بابت هر ساعت اضافه کاري  -5-50

ريال در حق پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود و پیمانکار مکلف است عینا مبالغ اضافه کاري را بدون هیچگونه   ...................../-معادل 
 کسوري به کارکنان خود پرداخت نمايد.

 پیمانکار موظف است براي تکنسین شبکه از فردي استفاده نمايد که داراي شرايط زير باشد: -5-55

 ک فوق ديپلم مرتبطداراي حداقل مدر  -

داراي خودروي سواري براي کنترلهاي پیوسته و ماموريتهاي بعد از وقت اداري و روزهاي تعطیل با دستور مدير مرکز فناوري   -

 اطالعات

کشیک غیر مقیم در دانشگاه بصورت شبانه روز که در مواقع ضروري )بعد از وقت اداري، روزهاي تعطیل و غیره( و با دستور   -

 کز فناوري اطالعات،ملزم به ارائه خدمات مربوطه می باشد.مدير مر

نیروهايی که از طرف پیمانکار جهت اجراي قرارداد معرفی می شوند بايستی ايرانی، فاقد هر گونه منع قانونی براي اشتغال، برخوردار از  -5-54

د و داراي صالحیت اخالقی باشند. صحت و سالمت کامل به خصوص عاري از هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان، متعه

 گزينش اشخاص با کارفرما می باشد. 

پیمانکار حق استفاده و بکارگیري نیروي بازنشسته را ندارد. بکارگیري و تغییر و جايگزين ساختن نیرو و تغییر محل خدمت آنها بايستی -5تبصره*

 با هماهنگی و تايید کتبی ناظر کارفرما صورت گیرد.

 کار موظف است پس از يک هفته از امضا و مبادله قرارداد، کارت سالمت و دفترچه راهنمايی و رانندگی رانندگان را ارائه نمايد.پیمان-4*تبصره

موضوع ( د )پیمانکار موظف است هر زمان که ناظر قرارداد اعالم نمايد، بصورت تصادفی و بدون اطالع قبلی نیروهاي شاغل در بند -5*تبصره
امور نقلیه( خود را جهت آزمايشات تست مورفین و غیره و با هزينه پیمانکار به آزمايشگاه مورد تايید دستگاه نظارت  قرارداد )خدمات

 ارسال و نتیجه آزمايشات مربوطه را در اختیار کارفرما قرار دهد.
 پیمانکار است.مسئولیت ناشی از نقض مقررات قانونی در خصوص بکارگیري اشخاص فاقد صالحیت، با -2*تبصره 
موضوع قرارداد، با هماهنگی ناظر قرارداد، براي نیروهاي آبدارچی و ( ب )و  (الف )پیمانکار موظف است در جهت اجراي بندهاي-3*تبصره

تنظیفی، دوره آموزشی برگزار نمايد و در اين دوره از مدرسان خبره بهره گیرد. هرگونه هزينه مربوط به برگزاري اين دوره بر عهده 

 پیمانکار خواهد بود.

رانندگی، داراي  2بايست براي خدمات رانندگی آمبوالنس نیروهايی را بکار گیرد که عالوه بر داشتن حداقل پايه  پیمانکار می -5-55
در تمامی روزهاي کاري و تعطیل )رسمی و يا داخلی(  مدرکی مرتبط با فوريتهاي پزشکی و اورژانسی باشند و ارائه خدمات

 زي خواهد بود.بصورت شبانه رو

پیمانکار مکلف است وسائل و تجهیزات کار، لوازم ايمنی و حفاظتی و مواد مصرفی و کارت شناسائی رانندگان خويش را باهزينه  -5-52
خود تهیه نموده و رانندگان مکلف به استفاده از لباسی می باشند که با ضوابط ومقررات جاري وزارتخانه وموازين اسالمی مغايرت 

 نداشته باشد.

که داراي تايیديه فنی از  1392موضوع قرار داد ازخودروهاي سمند و يا پرشیا با مدل باالي  3-پیمانکار می بايست در اجراي بند د -5-53

مراجع مربوطه و بیمه نامه معتبر باشد استفاده نمايد.تمامی هزينه هاي اين خودروها از قبیل سوخت، روغن، تعمیرات، دستمزد 
یمه، عوارض و غیره بعهده پیمانکار می باشد. چنانچه هر يک از خودروها به دلیل تعمیرات، تصادف، رانندگان، مالیات، حق ب

نقص فنی و يا به هردلیل ديگر از سرويس خارج شود، پیمانکار موظف است با اعالم کتبی ناظر قرارداد نسبت به جايگزينی آن با 
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 شرايط قرارداد اقدام نمايد.

موضوع قرارداد برعهده پیمانکار می باشد. رانندگان  (هـ)و  (د)انگاري رانندگان شاغل در بندهاي  هرگونه هزينه ناشی از سهل -5-55

ملزم به نظافت کامل خودروها بوده و موظفند تمامی اتوبوسها را پس از سرويس روزانه، و خودروهاي سواري متعلق به دانشگاه 
 يند.را در روزهاي تعطیل، در پارکینگ پرديس تبريز مستقر نما

پیمانکار متعهد است که کلیه حقوق و مزاياي نیروي انسانی مجري قرارداد )از قبیل حق بیمه، مالیات، گروه، پايه پرداختی، عیدي، پايان  -5-57

بر اساس مقررات مربوط  کار و غیره( را مطابق آنالیز حقوق و مزاياي گروه هاي شغلی، مقررات مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل و

هاي حقوق پرداختی را پیوست صورت وضیعت  مدرک و نوع کار تعیین و پرداخت وفیشوانين کار و تامين اجتماعي، به بيمه، ق

نمايد.همچنین براي کارکنان مجري قرارداد لباس فرم، کفش، دستکش و ... به اقتضاي شغل افراد تهیه و در اختیار آنها  قرار دهد و 
 نخواهد داشت.دانشگاه هیچ مسولیتی در اين مورد 

 پیمانکار مکلف است عیدي کارگران را طبق قوانین مربوطه محاسبه وتا آخر بهمن ماه پرداخت نمايد.-5تبصره*

پیمانکار متعهد است حق بیمه براي اشخاصی واريز نمايد که در مجموعه موضوع قرارداد، فعالیت شخصی دارند. مسئولیت ناشی از -4*تبصره

 ار است.نقض اين تعهد، با پیمانک

لباس فرم، کفش، دستکش به تناسب شغل و ... می بايست تا دو هفته پس از انعقاد قرارداد آماده و در اختیار کارکنان مجري قرارداد -5*تبصره 

 قرار گیرد.

ه يا چنانچه در نتیجه فعل و يا ترک فعل يا قصور پیمانکار و يا عوامل وي ضرر و خسارتی اعم از مالی و جانی متوجه دانشگا -5-58

باشد. پیمانکار حق مطالبه هر گونه خسارت وارده به خود و ساير  مسئول جبران آنها می شخصاًساير اشخاص گردد پیمانکار 

عوامل خويش را، اعم از مال و جانی، از کارفرما ساقط نموده و دانشگاه را از آن بري نمود. رعايت کلیه اصول ايمنی و نظامات 

 ر بوده و مسوولیت هر گونه قصور در اين خصوص برعهده پیمانکار است.دولتی بر عهده خود پیمانکا

بعد از امضا و مبادله قرارداد به  يک هفتهپیمانکار مکلف به تهیه بیمه حوادث و مسئولیت مدنی بوده و الزم است تصوير مصدق آن را تا -تبصره*

 دستگاه نظارت تحويل نمايد.

نمايد، با اين حال پیمانکار متعهد است  پرداخت می با يک ماه تاخيرکارفرما حق الزحمه پیمانکار را در تمام مدت اجراي آن  -5-51

اي  ضمن اجراي دقیق موضوع قرارداد و تعهدات خود، حقوق و مزاياي قانونی کارگران را تحت هر شرايطی بدون هیچگونه بهانه

ان در بانک واريز و يک نسخه از رسید آن را که ممهور به مهر پرداخت بانک عامل دال بر تا آخر هر ماه به حساب مربوطه آن

واريز مبالغ به شماره حساب، به دستگاه نظارت تحويل نمايد و همچنین لیست بیمه ماه قبل نیروهاي کاري مجري قرارداد را که به 

هاي مذکور  د. تايید کارکرد هر ماه شرکت منوط به ارائه لیستتايید سازمان تامین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماي

 خواهد بود.

در صورتیکه شرکت به هر دلیلی از پرداخت حقوق قانونی افراد مجري قرارداد امتناع نمود کارفرما آن را بطور علی الحساب از محل  -5-40

درصد باالسري به  15حساب نموده و با  مطالبات شرکت پرداخت و از دريافتی شرکت کسر و يا از محل تضمین شرکت اعمال

 بدهکاري شرکت منظورخواهد نمود.

شروط قرارداد اقدام ننمايد کارفرما می تواند راساً به هر 19-6و 17-6هرگاه پیمانکار به موقع نسبت به انجام تعهدات بندهاي  -5-45

 نمايد.درصد باالسري از محل مطالبات پیمانکار کسر  15نحوي که صالح بداند اقدام و با 

در صورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر، شرکت در اجراي تعهدات خود کوتاهی نمايد عالوه بر محفوظ بودن حق توقیف  -5-44

% از مبلغ موضوع قصور ماهیانه پیمان را بعنوان 31% و در مراحل بعدي 21%، در مرحله دوم 11ضمانت نامه، در مرحله اول 

% و 11% در مرحله دوم 5صورتیکه قصور به کل موضوع پیمان مربوط گردد در مرحله اول جريمه از مبلغ قرارداد کسر نمايد و در 
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 % از کل مبلغ پیمان کسر خواهد شد. 15در مرحله سوم 

پیمانکار حق کسر جرايم متعلقه را از حقوق و مزاياي نیروي انسانی خود بدون اطالع و تصويب دستگاه نظارت و اداره امور حقوقی  -تبصره*

 اه ندارد.دانشگ

مبناي تعیین حقوق نیروي انسانی)کارگران( مجري قرارداد تا پايان سال قانون جاري در زمان انعقاد قرارداد است.در صورتی که  -5-45

حقوق کارگران مجري قرارداد در سال بعد به موجب حکم آمره قانونی اعم از کاهش يا افزايش تغییر يابد بر مبناي مصوبه جديد 

در ساير موارد من جمله قیمت اجناس و...در مدت اجراي پیمان هیچگونه تعديلی مطلقا به اين قرارداد  لیکن.عمل خواهد شد

بايستی با جديت در امور محوله کوشا باشند و در صورت قصور و  نیروي انسانی مجري قرارداد نیز می تعلق نخواهد گرفت.

نی و موافقت دستگاه نظارت نیروي انسانی مجري قرارداد بدون خاطی بودن پرسنل شرکت و عدم رضايت پیمانکار از نیروي انسا

 هیچ تعللی جايگزين خواهد گرديد.

می باشد و در صورت  تعهد به نتیجهتعهد پیمانکار و اشخاص تحت نظارت وي در استفاده، نگهداري و استرداد اموال کارفرما،  -5-42

 وقوع هرگونه خسارتی، مسئولیت مدنی و کیفري مربوط به موضوع بر عهده پیمانکار خواهد بود. 

تومان  هشتصد ميليون تومان ضمانت نامه معتبر بانکی و يکصدميليونپیمانکار متعهد است از بابت خودروهاي تحويلی دانشگاه،

در صورت عدم رعايت شرايط، به نفع دانشگاه توقیف خواهد شد. در صورت وقوع سفته ضامن دار معتبر به دانشگاه بسپارد که 

ها به هر میزان که باشد، برعهده پیمانکار است. در صورت   تصادف يا تخلف از مقررات راهنمايی و رانندگی، پرداخت هزينه

متعلقه را از محل اسناد مذکور وصول خواهد امتناع يا عدم توانايی پیمانکار در پرداخت هزينه هاي مذکور، کارفرما هزينه هاي 

 کرد. 

مبلغ کل قرارداد ضمانت نامه بانکی در اختیار  به ميزان پنج  درصدبه منظور تضمین حسن اجراي قرارداد پیمانکار متعهد است  -5-43

به نفع دانشگاه  کارفرما قرار دهد که در صورت تخلف پیمانکار در اجراي مفاد شرايط قرارداد و پس از گواهی ناظر قرارداد

 توقیف خواهدشد.

 پیمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر )اعم از حقیقی يا حقوقی(، کالً يا جزئاً ندارد. -5-45

به کارفرما اعالم نمايد. در غیر اين صورت، هر  روز کتباً 3پیمانکار متعهد است هرگونه تغییر در وضعیت شرکت را ظرف مدت  -5-47

 شی از عدم اعالم تغییر وضعیت شرکت با پیمانکار خواهد بود. گونه مسئولیت نا

 هاي آنرا  با يک ماه اطالع قبلی دارد.  کارفرما حق فسخ کل قرارداد و  يا هر يک از بند -5-48

و آئین نامه پیشگیري از  1337پیمانکار اعالم کرد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دو دي ماه  -5-41

نیست. در صورتیکه خالف آن محرز شود، قرارداد، منفسخ و ضمانت نامه وي  1383شوه خواري در دستگاههاي اجرائی مصوب ر

 .گردد. ضبط ضمانت نامه مانع از طرح دعوي بر مبناي مقررات فوق الذکر نخواهد بود به نفع دانشگاه ضبط می

کارکنان مجري قرارداد و اشخاص ثالث برعهده پیمانکار می باشد و  در صورت لغو، فسخ يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانونی -5-50

 دانشگاه در اين قبیل موارد هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

يی پیمانکار متعهد است اسناد مطالبات خود را قبل از خاتمه قرارداد به کارفرما ارائه نمايد و انعقاد صورت وضعیت قطعی و تسويه حساب نها -5-55

 مکتوب از پیمانکار مبنی بر اين که پیمانکار در قرارداد منعقده هیچگونه ادعايی نداشته و ندارد، خواهد بود. منوط به اخذ سند

درصورت نیاز به اصالح قرارداد، موضوع از طريق ناظر در کمیسیون معامالت دانشگاه، طرح و تصمیم کمیسیون براي طرفین الزم  -5-54

 االتباع خواهد بود.

% کاهش يا افزايش دهد. در صورتی که 25کارفرما می تواند درشرايط عادي و در صورت نیاز، حجم کار و به تبع آن، مبلغ قرارداد را تا -تبصره*
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به اين تغییرات حقی مبنی بر مطالبه خسارت  درصد را نیز دارد. 25شرايط خاص ايجاب نمايد کارفرما حق افزايش يا کاهش بیش از 

 می گیرد.به پیمانکار تعلق ن

ابالغی هیأت دولت، مرجع قانونی ذي صالح ديگر و يا عوامل بخشنامه  در نتیجهاين قرارداد دانشگاه در جريان اجراي چنانچه  -5-55

ر هیچ گونه حقی مبنی بملزم شود، و يا تعلیق قرارداد خاتمه خارج از اراده دانشگاه من جمله تداوم پاندمیک کرونا به فسخ، 

همچنین در صورتی که کارفرما از مهلت هاي ايجاد نخواهدشد. براي پیمانکار  و ... ، تعلیقفسخ، خاتمه مطالبه خسارت ناشی از

قانونی جهت تاخیر در پرداخت استفاده نمايد براي مهلت قانونی مذکور حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تاديه به پیمانکار 

 تعلق نمی گیرد.

مابین طرفین که در قرارداد و متون قانونی پیش بینی نشده، موضوع از طريق هیئت درصورت بروز هرگونه اختالف فی  -5-52

 داوري، رسیدگی و آراي صادره الزم االجرا خواهدبود و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

امور مدنی نحوه تشکیل و رسیدگی هیات داوري تابع مقررات قانونی آيین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در  -تبصره*

 خواهد بود. 1379مصوب 

هاي نظارتی در تاريخ مثبوت فی مابین طرفین امضاء و مبادله گرديد و تمامی مفاد آن براي طرفین و قائم مقام  اين قرارداد به انضمام برگ فرم -7

 باشد./ قانونی آنها الزم االجرا می
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 توضیحات قیمت پیشنهادي به ريال تعداد/مقدار واحد عنوان 
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 يک ماه نفر ساعت نفر 88ساختمان علوم پايه و فناوري اطالعات  با  1-الف
 

 براي هر ماه

2-الف  يک ماه نفر ساعت نفر 82ساختمان ادبیات، الهیات با  
 

 براي هر ماه

3-الف  براي هر ماه  27، 121، 194/- يک ماه نفر ساعت نفر 68ساختمان شهدا با  

4-الف  براي هر ماه  31، 622، 774/- يک ماه نفر ساعت نفر 112ساختمان اداري با  

5-الف  
ساختمانهاي کتابخانه مرکزي ، شهید آوينی، تربیت بدنی، حفاظت 

 نفر 58فیزيکی با 
 براي هر ماه  7، 215، 359/- يک ماه نفر ساعت

6-الف 9، 116، 698/- يک ماه نفر ساعت نفر  28ساختمان کشاورزي با    براي هر ماه 

7-الف  يک ماه نفر ساعت نفر  53ساختمان فنی و مهندسی و کارگاههاي آن با  
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 براي هر ماه  158، 852، 221/- 18500 متر مربع دانشکده علوم پايه، فناوري اطالعات * 1-ب

2-ب  2432 مترمربع *دانشکده کشاورزي  
 براي هر ماه  21، 882، 627/-

3-ب  14980 متر مربع دانشکده ادبیات، الهیات * 
 براي هر ماه  128، 627، 366/-

4-ب  8400 مترمربع *دانشکده فنی و مهندسی و کارگاههاي آن  
 براي هر ماه  48، 943، 657/-

5-ب  4150 متر مربع و پینگ پنگ ** 2و  1هاي ورزشی شماره  سالن 
 براي هر ماه  35، 634، 417/-

6-ب  450 متر مربع سوله حفاظت فیزيکی 
 براي هر ماه  3، 863، 973/-

7-ب  480 متر مربع سوله امور فرهنگی  
 براي هر ماه  4، 121، 571/-

8-ب  250 متر مربع آزمايشگاه فیزيولوژي ** 
 براي هر ماه  2، 146، 652/-

9-ب  6500 متر مربع ساختمان خطیب واقع در تبريز  
 براي هر ماه  55، 812، 943/-

11-ب  براي هر ماه  11، 313، 928/- 1200 متر مربع مسجد دانشگاه 

11-ب  ماهبراي هر   42، 933، 133/- 5251 متر مربع ساختمان شهدا)دانشکده علوم تربیتی و کالسها( * 

12-ب  براي هر ماه  27، 916، 471/- 3750 متر مربع ساختمان اداري 

13-ب  براي هر ماه  27، 477، 141/- 3200 متر مربع ساختمان کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد  

14-ب 858، 661/- 100 متر مربع ساختمان اداره تعمیرات و نگهداري   براي هر ماه 

15-ب  براي هر ماه  858، 661/- 100 مربعمتر  **ايستگاه قطار  

پاشی( ج )برف روبی و نمک  هر نوبت برف روبی و تهیه نمک و نمک پاشی محوطه و معابر عمومی اصلی 
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 براي هر ماه  145، 754، 171/- 7 ماهانه دستگاه اتوبوس 7رانندگی با پايه يک براي ارائه خدمات  1-د

 براي هر ماه  21، 575، 717/- 1 ماهانه عدد خودروي سواري يکبراي  1ارائه خدمات رانندگی پايه  2-د

 براي هر ماه  152، 878، 536/- 5 ماهانه ارائه پنج عدد خودرو سواري به همراه راننده مربوطه 3-د

ماده  3تبصره 

6-9 
 موردي  751، 111/- 1 شبانه روز با بیتوته 2-و د 1-فوق العاده ماموريت براي خدمات رانندگی بندهاي د

ماده  3تبصره 

6-9 
 موردي  511، 111/- 1 روزبدون  2-و د 1-فوق العاده ماموريت براي خدمات رانندگی بندهاي د

 خدمات پشتیبانی و عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فرم قیمت پیشنهادی شرکت در مناقصه ارائه



 

 

  12ی  صفحه  

 .................................................تاريخ 

 شماره ..................................................

 

 

 باسمه تعالی
 

 

معادل ريال  24، 586، 811، 111/-جمع کل مبلغ سالیانه  (ريالدو میلیارد وچهل وهشت میلیون و نهصد هزارمعادل ريال  2، 148، 911، 111/-ماهیانه غ مبل جمع کل

 باشد. ريال می بیست وچهار میلیارد و پانصد و هشتاد وشش میلیون وهشتصد هزار

 تذکرات مهم 

 
 ارائه نمايد. «ج»همراه قیمت پیشنهادي در پاکت  به : پیمانکار موظف است آنالیز قیمت خود را1تبصره 

 
 روز چاي توزيع نخواهد شد.  15در ماه مبارک رمضان و ايام تعطیالت عید نوروز  -تبصره 

 
 باشد.  میبه عهده دانشگاه  کچاي خشک،قند،استکان و فالس تهیه اقالم مصرفی تنظیفی،: 3تبصره  

 
 

 ي مشخص شده با عالمت تک ستاره )*( درايام تابستان متراژ آنها به نصف کاهش خواهد يافت. ها ن: ساختما4تبصره  

 : ساختمانهاي مشخص شده با عالمت دو ستاره )**( در ايام و تعطیالت عید نوروز نظافت آنها تعطیل خواهد بود. 5تبصره  

خواست مسئول واحد مربوطه و تأئید و ابالغ ناظر قرارداد پیمانکار مکلف است با در 11ماده   2و  1: در صورت نیاز به نظافت واحدهاي تعطیل شده از تبصره 6تبصره  
شود و همچنین ساير خدمات قید شده تا  میخدمات ارائه نمايد و متناسب با حجم و زمان کار انجام يافته و بر اساس قیمت واحد بندهاي مربوطه حق الزحمه پرداخت 

 باشد . می% از نظر حجم و زمان قابل افزايش و کاهش 25

 گیرد .  میشود و فوق العاده مأموريت نیز براي آنها تعلق ن می: موضوع قرارداد در محدوده اين شهرستان و شهرها و روستاهاي تابعه آنها مأموريت محسوب ن 7تبصره 

 

 :پيمانکار

 مدير عامل:                                                           :شرکت

 بیتوته

  4تبصره 

 9-6ماده 
 موردي  1، 811، 111/- 1 شبانه روز با بیتوته 3-فوق العاده ماموريت براي خدمات رانندگی بند د

 4تبصره 

 9-6ماده 
 موردي  1، 411، 111/- 1 روز بدون بیتوته 3-فوق العاده ماموريت براي خدمات رانندگی بند د

  5تبصره 

 9-6ماده 
 موردي  1، 711، 111/- 1 شبانه روز با بیتوته 1پايه راننده کمک فوق العاده ماموريت براي خدمات 

  5تبصره 

 9-6ماده 
 موردي  1، 111، 111/- 1 روز بدون بیتوته 1فوق العاده ماموريت براي خدمات کمک راننده پايه 

 براي هر ماه  45، 151، 414/- براي يک ماه شبانه روز هـ )خدمات رانندگی آمبوالنس(
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سال  3کارشناس )داراي مدرک حداقل لیسانس با حداقل 

 سابقه کار مرتبط( 
61، 727، 122/- 528 ساعت  براي هر ماه 

تکنسین شبکه )حداقل داراي مدرک فوق ديپلم با شرايط 

 ( 11-6مندرج در بند 
21، 575، 717/- 176 ساعت  براي هر ماه 
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سال  3کارشناس )حداقل داراي مدرک لیسانس و حداقل 

 سابقه کار مرتبط(  
21، 575، 717/- 176 ساعت  براي هر ماه 

 براي هر ماه 534، 968، 388/- 2992 ساعت خدمات دفتري، اداري، کتابخانه و بايگاني 5-و

 2-و
 خدمات نگهباني

 و ناظمه خوابگاه
 براي هر ماه 314، 588، 487/- 2112 ساعت نظر گرفتن حق شیفتبرابر قانون و با در 

 موردي 71، 111/-   شروط و تعهدات( 50-5ميزان اضافه کاري )بند 



 

 

  13ی  صفحه  

 .................................................تاريخ 

 شماره ..................................................

 

 

 باسمه تعالی
 

 
 

 5فرم شماره 

  

 «5511عمومي  مات تنظيفي، پشتيباني ودرمناقصه انتخاب پيمانکارارائه خدتقاضانامه شرکت »

 محترم اداري ومالي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان معاون

 ؛باسالم واحترام

ارائه خدمات تنظيفي، پشتيباني وعمومي  خصوص انتخاب پيمانکار در سرخاب دانشگاه در روزنامه ي  آن 5511 ماه  خرداد  5 عطف به آگهي مناقصه مورخ 

 4، توضیحات نماينده آن دانشگاه در جريان جلسه توجیهی و بازديد حضوري و شرايط مرقوم در فرم شماره متن فرم قرارداداستحضارمي رساند  به 5511

، اداري و حقوقی موضوع مناقصه و با از مسؤولیت هاي فنی، علمی، مالی لذا با آگاهی کامل در اين شرکت به دقت مورد مطالعه وبررسی قرارگرفت.

تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس قیمت پیشنهادي در پاکت  4پذيرش شرايط اعالمی آن دانشگاه و با تقديم مدارک مورد درخواست در فرم شماره 

 به اين شرکت دارم. « ج»

 

 آرزوي توفيق الهي با                                                   

 ......................................................................مناقصه گر:     

 .........................................................................      مهر شرکت:   

 امضاء : صاحبان

 امضاء ...............................................................سمت   ...............................................................نام  و نام خانوادگي: 

 امضاء ..................................................................سمت  .............................................................. نام  و نام خانوادگي:

 

 :آدرس  

 .............................................کدپستي

 .......................................................................................................................................................................................تلفن تماس:

 

 

 

 

 



 

 

  14ی  صفحه  

 .................................................تاريخ 

 شماره ..................................................

 

 

 باسمه تعالی
 

 4فرم شماره 

 «5511شرايط شرکت در مناقصه انتخاب پيمانکار ارائه خدمات تنظيفي، پشتيباني وعمومي »
 :«الف»محتويات پاکت 

دانشـگاه نـزد بانـک     (0301070008)به حساب شـماره  ريال (  4/ 000/000/480/-تومان )دويست و بيست و هشت ميليون  ضمانت نامه يا فیش بانکی به مبلغ

از انعقاد قرارداد يا اثبات فقد شرايط در هـر مرحلـه   تجارت شعبه نیروي هوايی تبريز بابت تضمین شرکت در مناقصه که در صورت برنده شدن و استنکاف 

 می گردد. به نفع دانشگاه ضبط

 ضمانت نامه بانکي، زمان اعتبار آن نبايد کمتر از سه ماه باشد. در صورت ارائه-تذکر

 :«ب»محتويات پاکت 

 .HSEو تصوير  A4تصويرگواهی صالحیت معتبراز سازمان مديريت استان و اداره کار در موضوع آگهی در اندازه  -1

 .A4تصوير آگهی تأسیس شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در انداره  -2

 .A4تصوير آخرين تغییرات و تصمیمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در انداره  -3

 .A4تصوير شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز شرکت يا مؤسسه در يک برگ در انداره -4

 تی معتبر درحد دانشگاه طرف قرارداد.سال در ارتباط با موضوع آگهی از مؤسسات دولتی وغیر دول يکمستندات سوابق کاراجرائی حداقل -5

 .2و1مهر و امضاء شده فرم هاي  شماره -6

 :«ج»محتويات پاکت 

 . تکميل و امضاء و مهرشده تمام صفحات فرم قرارداد با خود کارآبي  و بدون قلم خوردگي     

 )درصورت اختالف ميان مبلغ عددي و حروفي ، کمترين عدد مالک قرار خواهد گرفت( قيمت هاي پيشنهادي حتماًً در فرم قرارداد با تمام حروف نوشته شود.: تذکرمهم 

 

 توضيحات: 

 متقاضی که مدارک ارسالی  او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط ديگري باشد در مناقصه شرکت داده نمی شود. -1

در دفتر مدير امور اداري دانشگاه حضـور    0011/ 30/ 00مورخ    شنبهسه روز    03/ 03ساعت جهت شرکت در جلسه توجیهی و بازديد از محل موضوع قرارداد رأس  -2

 .قرار داده شود بمحدود بوده و می بايست بعد از مهر و امضا در پاکت  جزو اسناد منافصهبوده و مستندات ارائه شده در اين جلسه  الزامي در جلسه توجیهی شرکتداشته باشید. 

 می باشد.  0011/ 30/ 52مورخ   شنبه یکروز  صبح    03/ 03آخرين مهلت تحويل پاکت به دبیرخانه مرکزي دانشگاه تا ساعت   -3

 به تقاضا يا تقاضا هايی که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. -توجه

را ارائه نمايد و درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمام يا هريـک از آنهـا ضـمانت     بمتقاضی متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتويات پاکت  -4

 نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد.

ارائـه خـدمات    )مناقصـه  را در يک پاکت گذاشته و درب آن را چسبانده و بعد از مهر و موم روي آن نوشـته شـود.    «ج»و « ب»، «الف»پاکت هاي -5

 .(5511تنظيفي، پشتيباني و عمومي 

انشگاه تشکیل خواهد شـد و نماينـده   در محل دفتر معاون اداري ومالی دصبح  00 ساعت    0011/ 30/ 52مورخ    شنبه یک روزجلسه بررسی پیشنهادهاي شرکت کنندگان -6

 شرکت کنندگان می توانند فقط در مرحله قرائت قیمت هاي پیشنهادي  با ارائه  معرفی نامه در جلسه حضور داشته باشند.

 دانشگاه در رد يا قبول هر يک ازپیشنهادها مختار خواهد بود. -7

ي مناقصه خواهد بود و برنده ي مناقصه بايد ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت آن اقدام  نمايد در غیر اين صورت يک هزينه انتشارآگهی مناقصه برابر فاکتور به عهده ي برنده  -8

 ( برابر آن از اولین دريافتی برنده ي کسرخواهد شد. 5/1و نیم )

 با انجام مراحل مقدماتی نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نمايد در غیر اين صورت برابر مقررات اقدام خواهدشد. حداکثر طرف يک هفتهبرنده مناقصه مکلف است است  -9

 مورد باشد مناقصه تجديد خواهد شد. 5از کمتر در صورتی که تعداد پیشنهادهاي رسیده  -11
 

 قبول و پذيرش مي باشد.شرايط و توضيحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسي گرديد و مورد 

 امضاء  و مهر....................................:نام شرکت....................................................:سمت........................................................:نام ونام خانوادگي    

 



 

 

  15ی  صفحه  

 .................................................تاريخ 

 شماره ..................................................

 

 

 باسمه تعالی
 

 «برگ تحويل و ثبت اسناد شرکت در مناقصه»                                                      

 (5511ارائه خدمات تنظيفي، پشتيباني وعمومي انتخاب پيمانکار ) 
 

 اون محترم اداري  و مالي دانشگاهمع

 سالم و احترام؛ با

انتخـاب  در خصـوص  ساخاع  آن دانشگاه در روزنامـه ي     5511/ 05/ 05عطف به آگهی مناقصه مورخ 

به پیوست يک طغري پاکت حاوي  اسناد مربوط بـه  دانشگاه 5511، پشتيباني و عموميپيمانکار ارائه خدمات تنظيفي

از خواهشمند است  تکمیل شده است، ارسال می گردد...................................................شرکت مناقصه که در

 نتیجه اين شرکت را مطلع دارند.

 
 آرزوي توفيق الهي با

 

 ..........................................شرکت:

 .....................................:نام ونام خانوادگي

 ......................... :سمت

 :امضاء و مهر  

 
 

 «شرکت در مناقصه گواهي تحويل اسناد»

 (5511پيمانکار ارائه خدمات تنظيفي، پشتيباني وعمومي انتخاب ) 

 

به نمايندگی آقاي/ خانم  ........................ اسناد مذکور توسط شرکت :بدينوسيله گواهي مي شود

سته و الک و مهر شده در ساعت در يک طغري پاکت سر ب ..............................................

تحويل دبیرخانه مرکزي دانشگاه گرديد و تحت شماره ي ............................... مورخ   روز...................

 به ثبت رسیده است. ...........................
 مسؤول دبيرخانه مرکزي دانشگاه

 امضاء و مهر دبيرخانه 
 

 


