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 1/12/96 تا 1/12/95از کاشان  دانشگاهمناقصه واگذاري امور تاسیساتی  یطشرا
 

و لوازم اموالی   مکانیکی و الکتریکی تاســـیســـاتمربوط به تعمیر و نگهداري  امورواگذاري عبارتســـت از انجام  موضـــوع یک)
 زیر:به شرح کاشان  دانشگاه
 :(طبق برنامه کاري ابالغی ناظر تأسیسات دانشگاه)بابت تاسیسات مکانیکی  یف و تعهدات پیمانکاروظا  -الف

ــک -1 ــتگاه   تش ــنامه دس ــناس ــرویس تعمیر و نگهداري، تهیه ش           یان مدت  م –مدت  کوتاهبرنامه ریزي  یا تکمیل آن، یل پرونده س
سرویس، تعمیر و نگهداري   بلند (فهرست تجهیزات و متعلقات    متعلقات آنهاموتورخانه ها و کلیه وسائل و تجهیزات  مدت جهت 

 آن به هنگام مصاحبه حضوري از ناظر تأسیسات دانشگاه دریافت شود)
یر با ذکر تعم –یس ســرو –یشــی قبل از زمان اســتفاده و زدن برچســب کنترل آزمای کارکرد کلیه تجهیزات بصــورت بررســ -2

   عواملتاریخ و مشخصات 
 و جلوگیري از فرسودگی سریع آنها   اههادستگریزي جهت تساوي استهالك  برنامه -3
 )و ... موتورها (تعویض بلبرینگیر و نگهداري کلیه الکتروتعم ،یسسروتعویض،  -4
 )و ... پمپ ها (گریس کاري، زنگ زدایی، رنگ آمیزي و تعویض سیلیر و نگهداري کلیه تعم ،یسسروتعویض،  -5
 ها زفنوو اگز لهایفنکوشستشوي خشک تعمیر یا تعویض کلیه و یس سرو -6
سوب  -7 شوي منظم کلیه       ر ست ش سورها گیري، نظافت و  دوجداره منابعّ آب گرم و برجهاي   منابع –یلها کو –اپراتورها  -کندان

 خنک کننده طبق برنامه زمانی مشخص
 نظافت منظم کلیه موتورخانه ها و اتاقهاي تأسیساتی (خروج لوازم فرسوده و انتقال ضایعات و ...) -8
 انواع پارتیشن (اعم از پارتیشن هاي ثابت و موقت) نصب و باز و بسته کردن -9

 کلیه امور مربوط به آبگرمکن هاي خورشیدي اعم از چک کردن ضدیخ و تمیز کردن پانل و ... -10
  )  F(جعبه براي بهره برداري الزم یستم تاسیساتی اطفاء حریق سبه موقع به کار بودن و بروزرسانی  آماده -11
 هاتنظیم سوخت آن وکلیه دیگها و کوره هاي آتش سالیانه گیري  دوده -12
 و سایر وسائل اندازه گیري و کنترل   ترمومترها –یجهاي فشار گ –یرهاي یکطرفه ش –کامل ماهیانه سوپاپهاي اطمینان  تست -13
 یس و نگهداري و تعمیر یا تعویض کلیه شیر فلکه ها  سرو -14
 خبر سطح پایین آب   اعالمع تحت فشار لول کنترل و سرویس، نگهداري و تعمیر سیستم تامین آب و مناب ،یسربر -15
 آنها ازي حتی االمکان دستگاهها و لوازم و وسائل مستعمل و سعی در استفاده مجدد بازساز -16
حمامها،  دوش ها، توالتیس، نگهداري و تعمیر یا تعویض تمامی شـــیرآالت، صـــافی ها، فالش تانک، دســـتشـــوئی ها، ســـرو -17

 ظرفشوئی ها و ...  
 نگهداري، تعمیر یا تعویض کلیه لوله هاي انتقال آب، فاضالب و گازرسانییس، سرو -18
گرفتگی هاي  (فاضالب دستشوئی ها و توالت ها، حمامها و ظرفشوئی ها و ...      آب باران، گرفتگی لوله هاي  رفعپی گیري و  -19

گرفتگی هاي جزئی   می باشد. مانکار به عهده پیبه همراه هزینه هاي مربوطه ) فنرزنی یا کارهاي تخصصی  اساسی فاضالب از قبیل    
 که با تلمبه دستی باز شود به عهده شرکت طرف قرارداد در امور خدمات نظافتی می باشد.

 بازدید منظم و دوره اي کفشوهاي آب باران و فاضالبها جهت عدم وقوع گرفتگی -20
ــب -21 ــرویس و نگهداري کامل کولرهاي آبی و گازي ،و راه اندازي نص ــردکن و آب گرم کن و   تعویض یا تعمیر و س آب س

 ی، ساخت پایه نگهدارنده و ... )کش(کابل کشی، لوله  منابع آب تصفیه و منابع ذخیره سوخت
سائل برقی اعم از   نصب  -22 شنائ و راه اندازي و ساتی در مکانهاي مورد     رو سی سائل تا ی، هواکش، بخاري، فن کوئل و هرگونه و

   .دانشگاه ناظر تأسیساتید با تشخیص جدنیاز و 
 میزها و ...) کمدها،یس، تعمیر یا تعویض و روغنکاري منظم قفل ها، دستگیره ها و لوالها (اتاقها، سرو -23
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(صــرفا هزینه تعمیر پرده پس از تأیید  یس، نگهداري و تعمیر و جابجائی پرده کرکره ها، پرده هاي عمودي و پارچه اي ســرو -24
 ناظر تأسیسات به عهده دانشگاه است)

ــط ناظر  و هزینه به عهده پیمانکار بوده و تعمیر و نگهداري از دزدگیرها پی گیري و  -25 ــی با تأیید فاکتور توسـ ــاسـ تعمیرات اسـ
 دانشگاه به عهده دانشگاه می باشد.

شه اي    تعم -26 شی ساختمانها اتوماتیک یر و رگالژ درب هاي  سط    کلیه  به عهده پیمانکار بوده و پرداخت هزینه با تأیید فاکتور تو
 ه به عهده دانشگاه می باشد.ناظر دانشگا

، اجاق گازهاي ســلف  یس کلیه وســایل گازســوز از قبیل بخاریها، اجاق گازها، آبگرمکن هارویر، تعویض و ســتعمنصــب،  -27
 و ... سرویس و هیترها

 در کلیه قسمتهاي مورد نیازو چهارپایه قفسه  نصبساخت و  -28
 نظر ناظر دانشگاه انجام امور جرئی شیشه بري (مربوط به کارهاي تأسیساتی) با -29
 آچارکشی منظم و انجام تعمیرات موردنیاز فالشینگ هاي جان پناه بام ها. -30
 کوئلهامنظم تعمیر یا تعویض و نگهداري فن هاي تهویه و هواکش ها و اگزوزها و فن  سرویس -31
 یس و نگهداري، تعمیر یا تعویض شوفاژها و لوله هاي مربوطه سرو -32
 ، قفسه ها و ...هاها، کمدي میز و صندلی جوشکارجابجایی و  -33
شوفاژ، فاضالب، موتورخانه ها،            -34 سات خوابگاهها ( لوله هاي آب،  سی درماه اردیبهشت و خرداد کارشناسی الزم روي همه تا

 دیگها و رگالژ شیراالت و...) انجام شده و معایب مشخص گردد تا درتابستان نسبت به رفع عیوب اقدام شود.
 یل تعمیر یخچال، آب سردکن و سردخانه.تعمیرات لوازم سردکننده ازقب -35
 بازدید روزانه از عرصه هاي کاري و کارهاي انجام شده ناتمام و پیگیري انجام کارها. -36
 چربی زدایی ماهانه ي تهویه سرویسها و آشپزخانه ها. -37
 حمل و انتقال لوازم تأسیساتی فرسوده و ضایعات به انبار فنی یا محل جمع آوري ضایعات. -38
 هماهنگی شرکت طرف قرارداد در امور خدماتی. با در موعد مقرر و استخر دانشگاه اهاتخلیه آب نم -39
به عهده پیمانکار   تخلیه به موقع و مرتب کلیه چربی گیرها (تخلیه چرب گیر ســلف ســرویس ها به صــورت ماهانه)پی گیري  -40

 بوده و پرداخت هزینه با تأیید فاکتور توسط ناظر دانشگاه به عهده دانشگاه می باشد.
 جمع آوري و انتقال ضایعات تأسیساتی از قبیل پوشال کولر، المپ و مهتابی سوخته به محل هاي پیش بینی شده. -41
 دریچه کولر عنداللزوم.بستن دریچه کولرها در پایان فصل بهره برداري و نصب نایلون روي  -42
  :(طبق برنامه کاري ابالغی ناظر تأسیسات دانشگاه) تاسیسات الکتریکیوظایف و تعهدات پیمانکار بابت  – ب

 و یا تکمیل آنها یر تغذیهمسیی، کدگذاري و نامگذاري کلیه تابلوهاي توزیع و تهیه نقشه رایزر برقی و شناسا -1
 ، آچارکشی و ...)یه تابلوهاي برق (شستشوي خشککلیس و نگهداري و تعمیر یا تعویض سرو -2
ي اتصـــال جریان ورودي و خروجی (پیچ و مهره هاي شـــمش، کابشـــوها و  محلهای و محکم کردن منظم تمامی آچارکشـــ -3

 یري از جریان کشی و گرم کردن تابلوها)جلوگترمینالها و 
 ي) مساویل جریان (تقسیم بارفازها بصورت تعد -4
 (اکتیو کردن بار مصرفی و جلوگیري از هزینه اضافی و احتمالی برق)بانک خازن  ازبرداري دقیق  یس و نگهداري و بهرهسرو -5
صرف کننده    تع -6 صرفی کلیه م شی        ها،یین جریان م ست کامل جریان ک ضافی آن (ت الکتروموتورها و تنظیم کنتاکتور جریان ا

 کننده ها) مصرفموتورها و 
 .ریزي جهت جلوگیري از سوختن سریع آنها نامهبریس و نگهداري کلیه الکتروموتورها و سرو -7
ــرو -8 ــتم خبري حفاظتی  س ــیس  ،حریق (احتمال خرابی ها اعالم یزات الکتریکی، مکانیکی و دزدگیرها وتجهیس و نگهداري س

 شدن دستگاه) خاموش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣ 

 ٣

 ساخت و نصب تابلوبرق موقت به تشخیص ناظر تأسیسات دانشگاه. -9
 خیابانی.جابجایی و نصب پایه چراغهاي پارکی و  -10
 بازدید و ترمیم هفتگی و منظم از تاسیسات الکتریکی ( کلید وپریز و سیم کشی و... )، دزدگیرها و اعالم حریق. -11
 و فرمان دستگاهها و تجهیزات   قدرتیس و نگهداري و کنترل منظم مدارهاي سرو -12
 یس، نگهداري و تعمیر کلیه خطوط کابلها و مفصلهاي آن  سرو -13
 و یا نیاز به برق رسانی می باشد. آنها به دالیلی از بین رفته است مکانهایی که سیم کشی یم کشی و کابل کشی درس -14
شبکه و فیبر نوري)  یم کشی و کابل کشی برق و رایانه ها    س  -15 شخیص    (کابل  سمتهاي مورد نیاز به ت ناظر و مخابرات در کلیه ق

 دانشگاه تأسیسات
 فشار متوسط و فشار پایین. یر و نگهداري تابلوهاي برقتعم -16
سیستمهاي ایمنی ( اعالم حریق، هشدار) در خوابگاهها هر     -17 روز یکبار و درج در گزارش کار   15نظارت بر آماده به کاربودن 

 مربوطه.
 نظارت هفتگی بر تابلوهاي برق و اطمینان از قفل بودن آنها و عدم دسترسی افراد غیرمجاز در خوابگاهها. -18
 حباب المپها و نورافکن ها.گردگیري شش ماهه  -19
 رفع خاموشی در وسایل روشنایی (المپها، پروژکتورها، المپهاي فلورسنت، چراغهاي خیابانی و ...) -20
 به شرح ذیل: CCHPو نیروگاه اندازي و بهره برداري و تعمیر موتورخانه ها و اطاق تاسیسات  راه -ج

ــال تهیه و براي تصــویب در اختیار ناظر  پیمانکار موظف اســت برنامه زمان بندي نگهداري کلیه  -1 تجهیزات را در طول یک س
صورت گرفته و             شده  ساس برنامه تصویب  شگاه قرار دهد وا جراي کلیه فعالیتهاي مربوط به نگهداري تجهیزات برا سات دان سی تأ

 در پایان هر ماه به تأیید ناظر تأسیسات دانشگاه رسانده شود.
صب و راه اندازي،   -2 ستگاههاي    یاري و تعمیر یا تعویس و نگهدسرو ن شعل ها، دیگهاي آبگرم، د صف ض پمپ ها و م ،  آب یهت

 و دستگاه کلرزن.موتورخانه ها، چیلرها، برجهاي خنک کن، منابع انبساط  تابلوهاي برق و
 راه اندازي (تعویض روغن، تغذیه گاز و شستشوي کندانسورو و غیره) ازیس سالیانه چیلرها بطور کامل قبل سرو -3
و   یگهاي فوالديدگیري و نظافت کوئلهاي آب گرمکن،  رســوبنصــب، راه اندازي، ســرویس، نگهداري، تعمیر، تعویض،  -4

 ، منابع دوجداره، منابع انبساط، برج خنک کن در فواصل زمانی معیندیگهاي چدنی
 در فواصل زمانی معین هاگیري و گریسکاري شیرآالت و صافی  رسوب -5
 آماده به کار بودن دیزل ژنراتور و یس و نگهداري و تعمیرسرو -6
 کانال آدم رو درو بهره برداري از تاسیسات موجود  اتیرتعمانجام  -7
 یر، سرویس و نگهداري آسانسورهاتعم -8
 کاتدیک و سرویس منظم شیرآالت گاز و رگوالتورها و سایر وسایل مربوطه حفاظتي از شبکه انتقال گاز و سیستم نگهدار -9

 و تهیه گزارش ماهیانه
ساختمانهاي موجود و تغییر کاربري داده شده، با       اجر -10 سرمایش و گرمایش در  ا و تغییرات در لوله کشی آب، گاز، فاضالب، 

 تشخیص ناظر تأسیسات دانشگاه به عهده پیمانکار خواهد بود.
 معیوبتعویض فیلتر و قطعات سرویس و نگهداري، کلیه امر مربوط به دستگاههاي تصفیه آب اسمز معکوس اعم از  -11
 (تخلیه چربی گیر سلف سرویس ها به صورت ماهیانه خواهد بود) تخلیه به موقع و مرتب کلیه چربی گیرها -12
 یس و نگهداري از پست برق اصلی و پستهاي برق داخلی دانشگاه  سرو  -13
 و مجموعه هاي مرتبطیس و نگهداري سیستم صوتی خوابگاهها و سازمان مرکزي سرو  -14
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شیمیایی       ي انگهدار سرویس، تعمیر و  -43 سردخانه انبار مواد  سرویس و  سلف  سردخانه  واقع در واحد خواهران و   سردخانه و  ز 
ــاســی پی گیري به عهده پیمانکار بوده و به عهده پیمانکار بوده و پرداخت هزینه با    پردیس دانشــگاهی (درخصــوص تعمیرات اس

 تأیید فاکتور توسط ناظر دانشگاه به عهده دانشگاه می باشد.
 و گزارش آن آزمایشهاي الزمانجام ارسال براي  وشده چاهها و موتورخانه ها داري منظم ازآب طبیعی وآب تصفیهبر نمونه  -15
 .4و  3و  2ي و بهره برداري و سرویس موتور پمپ هاي شناور و چاههاي شماره نگهدار  -16
 یه تجهیزات مربوطه کلو سرویس موتورخانه پمپاژ آب از منبع زمینی و  ، تعمیر، تعویضي، بهره بردارينگهدار  -17
 ي، بهره برداري و سرویس منظم هواسازهانگهدار  -18
شده در        نگهدار  -19 سایر تاسیسات نصب  صل   آبنماهاي و بهره برداري از روشنائی ها و  ي دانشگاه و آبدهی و تخلیه آنها در فوا

 هدانشگا ناظر تأسیساتزمانی معین با نظر 
 یس دهی تاسیساتی مراسم هاي دانشگاه اعم از کنکور، همایش ها و ...سرو -20
 سایر امور محوله مربوطه انجام -21
ــار موارد  -22 ــطي از قبیل امور مربوط به تجهیزات مخابرات، خطوط انتقال برق فشـ ــمعی و  متوسـ ، تجهیزات مربوط به واحد سـ

سیب زمینی پوست کن و امثال آن      سرویس ا  سلف بصري، تجهیزات آزمایشگاهی، برخی تجهیزات داخل    ز قبیل چرخ گوشت، 
 یمانکاري خارج است.پاز حیطه تعهدات 

 شرح ذیل: شیفت کاري و ایام تعطیل به 3) در CCHPدانشگاه ( تأمین نیروي اپراتور جهت نیروگاه برق -23
ست هاي روزانه         سمت هاي مختلف نیروگاه و تکمیل چک لی شی بر ق سرک سی، نظارت و  شارها و دماها، فن   الف)  برر (کنترل ف

 )خطاهاي دستگاه و ... ،ها، پمپ ها، شیرهاي ارتباطی، آالرم ها
شتی گیري روغن و آب، تنظیم       شگاه از قبیل ن شخیص ناظر دان ب) انجام تعمیرات جزئی، رفع عیوب احتمالی، تعویض روغن به ت

 پمپ ها، شیرها  ... .
 .وم و هماهنگی با پرسنل اداره برق شهرستان کاشان جهت رفع خطاهاي احتمالیج) روشن و خاموش کردن نیروگاه در مواقع لز

 د) کنترل عملکرد صحیح تجهیزات مرتبط با نیروگاه در موتورخانه سازمان مرکزي.
 

 دو) تأسیسات دانشگاه به شرح ذیل می باشند:
 ديکلیه ساختمانها و محوطه اصلی و جنبی دانشگاه کاشان واقع در بلوار قطب راون )1
 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین واقع در شهرستان آران و بیدگل )2
 پژوهشکده اسانس هاي طبیعی واقع در شهر قمصر )3
 رصدخانه دانشگاه واقع در شهر نیاسر )4
 ساختمان مرکز رشد واقع در میدان جهاد )5
 از جمله خوابگاه پرنیان. (کمربندي) واقع در خیابان طالقانیو پردیس دانشگاهی  خواهرانواحد  )6
 واقع در خیابان طالقانی معصومیه خوابگاه )7
 خانه تاریخی عطارها واقع در خیابان آیت اهللا کاشانی )8
 مجموعه خوابگاه شهید خاندایی واقع در دانشگاه آزاد )9

 دفتر تهران واقع در تهران، میدان انقالب )10
 )  سایر مواردسه

ستفاده              .1 ست بدون فوت وقت، در حداقل زمان ممکن با ا ساتی، پیمانکار موظف ا سی سیت ویژه امور تأ سا با عنایت به ح
نیروي انسانی ماهر نسبت به تشخیص، بررسی، ارائه راهکار تخصصی و اجرایی کردن کلیه تعهدات و وظایف موضوع           
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سئولین     شگاه اقدام نموده و م سخگوی    مربوطه را در جریان امور قرار دهد.قرارداد، پس از تأیید ناظر دان ست پا   یبدیهی ا
 هرگونه سهل انگاري و مسامحه به عهده شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

ــود حداکثر تا پایان وقت اداري همان روز و کارهاي     .2 ــت کارهایی که به صــورت آنی ارجاع می ش پیمانکار موظف اس
شگاه     طبق زمان بندي را ادي فوري تا پایان وقت اداري روز بعد و کارهاي ع سات دان سی صورت    ناظر تأ انجام  دهد. در 

 دانشگاه کسر خواهد شد.تأسیسات ظر اتأخیر درصدي از صورتحساب ماهیانه پیمانکار به تشخیص ن
سرویس گیرندگان         .3 سط ناظر و  ضباطی عوامل پیمانکار تو شده وامور اخالقی و ان ارزیابی از کیفیت و کمیت کار انجام 

ه  انجام خواهد شد. بدین منظور طبق دستورالعمل نظارتی اقدام شده و پرداخت مبلغ ماهانه قرارداد منوط به تایید     دانشگا 
 گزارش کارکرد ازطریق مکانیزم مذکور خواهد بود.

ستی   .4 شناس چند نفر پیمانکار بای ساتی      کار سی شان   صاحبنظر در امور تا شگاه    که نهایتا یک نفر از ای سط ناظر دان تأیید  تو
شد را   صورت  به عنوان نماینده تام االختیار خودخواهد  موظف است بطور   ایشان  . به دانشگاه معرفی نماید تمام وقت  به 

با اعالم مدیریت فنی  چنانچه تا هفته اول پیمان کارشناس مذکور معرفی نشود    مداوم و هر روز در دانشگاه حاضر باشد.    
شد.     1,000،000روزانه مبلغ و طرح هاي عمرانی  شرکت کسر خواهد  سئول      ریال بعنوان جریمه ازکارکرد  شناس م کار

د شخصا در تمام ایام هفته، در دانشگاه در طی ساعات اداري حضور داشته         بایو مسئول نیروها  یمانکار به عنوان نماینده پ
ــخگوي   ــد.  و پاسـ ــت با جنبه هاي مختلف کار، قانون کار، تامین اجتم             مراجعین باشـ ــان می بایسـ اعی، امورمالی  ایشـ

وحسابداري آشنایی کافی داشته باشد. عدم حضور نماینده پیمانکار در مواقع اضطراري با هماهنگی با مسئول تأسیسات            
 بالمانع است. پیمانکار حق ندارد کارگران (پرسنل) تحت پوشش این قرارداد را بعنوان نماینده شرکت معرفی نماید.

که از شرکت حق الزحمه دریافت می نمایند در ابتداي شروع فعالیت حسب مورد پیمانکار متعهد است با همه پرسنلی  .5
 قرارداد کار (ساعتی، ماهانه، ساالنه و....) منعقد نموده و یک نسخه از آن را تحویل مدیریت نیروي انسانی دانشگاه نماید.

ــت در مواقع ال         پ .6   بهترزم پیمانکار می تواند به منظور     یمانکار حق واگذاري کلی یا جزئی کار را به غیر ندارد. بدیهی اسـ
ی دیگران استفاده نماید.   تخصص  ، از مشورت، نظارت و یا خدمات  ناظر دانشگاه انجام شدن کار، بطور جزئی با موافقت  

 مسئولیت امور بعهده پیمانکار خواهد بود.پی گیري و در هر صورت 
توان و نیروي کارگري موجود در دانشگاه را براي مقاصد  پیمانکار در ساعات عرف و قانونی کار روزانه، حق استفاده از .7

 خاص در خارج از دانشگاه ندارد.
از مجموعه دانشگاه حذف شود  به تشخیص ناظر دانشگاه   بخشی از تاسیسات واگذار شده      قراردادنانچه در طول مدت چ .8

 دانشگاه می باشد.تأسیسات ناظر به عهده   آنقرارداد کسر خواهد شد. تشخیص میزان  مبلغبه همان میزان از 
 در خوابگاه دختران از نیروي مونث استفاده شود. .9

نیرو یا نیروهاي الزم جهت کشیک در خارج از ساعات اداري     برنامه کاري ناظر تأسیسات دانشگاه   یمانکار بایستی طبق  پ .10
   را تامین نماید.نفر  2حداقل یام تعطیل اب و شحتی در طول 

ارتفاع اعم از باالبر، داربســـت، نردبان بلند، چهارپایه و همچنین جرثقیل جهت خاموشـــی گیري تهیه ابزارآالت کار در  .11
(پی گیري تعمیر جرثقیل به عهده   پایه هاي روشــنایی و حفظ ایمنی طبق مقررات قانون کار به عهده پیمانکار می باشــد.

 عهده دانشگاه می باشد.)پیمانکار بوده و پرداخت هزینه با تأیید فاکتور توسط ناظر دانشگاه به 
سیون اداري               .12 شبکه اتوما صال به  سایر ملزومات جهت ات ستگاه رایانه و  صاص یک د سبت به اخت ست ن پیمانکار موظف ا

شگاه براي نماینده خویش موضوع بند (    شرکت از این طریق انجام     11دان شگاه با  ) اقدام نماید و مراودات و مکاتبات دان
شد.  شود با گزارش مدیریت فنی و طرح هاي عمرانی ماهانه مبلغ     چنانچه تجهیزات مذ خواهد  صب و راه اندازي ن کور ن
شد.    2،000،000 سر خواهد  ستفاده از نرم     ریال به عنوان جریمه از کارکرد پیمانکار ک ضور و غیاب با ا ارائه گزارش ح

 باشد.افزار جداگانه و ثبت اثر انگشت به ناظر تأسیسات دانشگاه به عهده پیمانکار می 
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شگاه،            .13 ساتی در داخل مجموعه دان سی سایل کار، اجناس و اقالم تأ ست براي جابجایی پرسنل و ابزار و و پیمانکار متعهد ا
ستگاه   3خودروي موردنیاز (وانت بار) و  شد.         د شته با شگاه، در اختیار دا سیکلت همراه با بیمه جهت تردد در دان موتور

. صـرفا هزینه حمل و نقل و جابجایی اجناس و اقالم تأسـیسـاتی جدید یا     کلیه هزینه هاي مربوطه به عهده شـرکت اسـت  
 تعمیري در خارج از مجموعه دانشگاه با تأیید ناظر تأسیسات دانشگاه به عهده دانشگاه است.

صورت نیاز   .14 شگاه  درانجام تعمیرات به در    پیمانکار موظف به انتقال مورد یا موارد مذکور به محل مربوطه، ،خارج از دان
می باشــد. تشــخیص اینگونه   دانشــگاهیگیري انجام تعمیرات الزم، تهیه لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز و عودت آن به پ

 بود. خواهدیت امور به عهده پیمانکار مسئول گیري وپیدانشگاه می باشد. در هر صورت  ناظر تأسیساتموارد بعهده 
  خواهددانشگاه به عهده کارفرما  ناظر تأسیساترائه فاکتور و تایید ین قطعات یدکی پس از اتامپرداخت هزینه مربوط به  .15

 بود.
سات   نوع قطعه مورد نیاز با نظارت و تایید  انتخابتعمیر یا تعویض قطعات و  .16 سی شگاه خواهد   ناظر تأ ست   بد.بوددان یهی ا

 هزینه اي از این بابت پرداخت نخواهد نمود . دانشگاهدر غیر اینصورت 
 می باشد. دانشگاهبه عهده از قبیل صفحه برش، مته، الکترود، تیغ اره و ...  الزممصرفی و لوازم تهیه و تامین مواد  .17
یان  پایسات دانشگاه طی صورتجلسه اي تحویل پیمانکار داده شده و پیمانکار بایستی در        تاس کلیه دستگاهها و تجهیزات   .18

 قرارداد به همان شکل تحویل دانشگاه نماید.
ابواب جمعی شــرکت،خســاراتی به  و عدم تخصــص کافی یاطی، ســهل انگاري و قصــور احتر صــورتی که در اثر بی د .19

خسارت وارده بعهده پیمانکار خواهد بود. تشخیص چگونگی میزان و نوع خسارت      جبرانتاسیسات دانشگاه وارد آید،    
 بعهده دانشگاه خواهد بود. وارده

و نیز صدمات ناشی از عملکرد  پرسنل تحت پوشش خویش ه حوادث، فوت و ... براي جبران هزینپیمانکار موظف است  .20
  نماید.با شرکتهاي معتبر بیمه اي منعقد  بیمه مسئولیتپیمانکار و پرسنل تحت پوشش نسبت به اشخاص ثالث، قرارداد     

ــایی ــش پرداخت گردد.  به نحوي که بدون نیاز به رأي محاکم قض ــارت مالی و جانی افراد تحت پوش به نحوي که   خس
.(تاییدیه مدیریت امور حقوقی دانشــگاه بابت  بدون نیاز به رأي مراجع قضــایی خســارت مالی فرد ذینفع پرداخت گردد.

 قرارداد منعقده در این خصوص الزم است).
 دانشگاه می باشد. ناظر تأسیساتفنی و تخصصی ایمنی و یه تذکرات کلپیمانکار موظف به رعایت  .21
قبل از استخدام پرسنل تحت پوشش، نسبت به معرفی پرسنل براي اخذ گواهی سالمت (آزمایشات  پیمانکار موظف است .22

قبل از استخدام) اقدام نماید و یک نسخه از آن را به دانشگاه تحویل نماید. در صورت عدم تایید سالمت هر یک از 
و زیان ( ناشی از اشتغال کارگر بیمار)  کارگران، پیمانکار موظف به اخذ تعهد محضري بابت رفع مسئولیت هر گونه ضرر

 از کارگران و تقبل مسئولیت توسط خود ایشان میباشد. هزینه آزمایشات بعهده پیمانکار میباشد.
  بهدانشگاه تهیه و   ناظر تأسیسات  و نوع استفاده و بهره برداري از تاسیسات دانشگاه توسط        زمانبرنامه ریزي الزم جهت  .23

 د. پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد.پیمانکار ابالغ خواهد ش
ستی   .24 سانی یرون ازحداقلپیمانکار بای شخیص و تایید میزان توانائی و     ي ان ستفاده کند. ت   مهارتبا مهارت و توانایی الزم ا

   دانشگاه خواهد بود. ناظر تأسیساتپرسنل بعهده 
کت می باشــد. حضــور ایشــان بدون لباس کار  ابواب جمعی پیمانکار موظف به اســتفاده از لباس کار یکســان با آرم شــر .25

شد.    شگاه ممنوع می با ساالنه          درمحیط دان ست  سره) دو د شلوار (یا یک شامل بلوز و  ستان   تهیه و هزینه لباس  (براي زم
به عهده پیمانکار اســت. انتخاب نوع و رنگ و   …کفش دوجفت ســاالنه، دســتکش و )،کاپشــن و شــلوار لحاظ گردد

 کیفیت لباس کار بانظر ناظر تأسیسات دانشگاه می باشد.
دراسرع  (مثل کندن جاي لوله و ...) پیمانکار  ولی مرتبط با آن  اموري عالوه بر امور تاسیساتی  انجامدر موارد الزم براي  .26

شین آالت   به  موظفساعت )   24وقت ( حداکثر  صورت پاره وقت    تامین ما سانی مورد نیاز و به  و خارج از  و نیروي ان
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ــخخواهد بود. وقت اداري  ــات یص اینگونه موارد بعهده تش ــیس ــگاه بوده و  ناظر تأس پرداخت هزینه با تأیید فاکتور  دانش
 توسط ناظر دانشگاه به عهده دانشگاه می باشد.

ــدن به   .27 ــورت انجام نش ــط پیمانکار قصــور در یاســهل انگاري  یاکار  موقعدر ص ــرع وقت   انجام امور محوله توس دراس
شگاه ر  ساعت)  24(حداکثر  سبت  اًس أدان ضافه     ن شده به ا کارکرد  از مبلغ آن،  %50به انجام کار اقدام و هزینه هاي انجام 
 شد. خواهدکسر نامه سپرده یا ضمانتقرارداد،

 برق و تلفن داخلی بعهده دانشگاه می باشد. و برخی امکانات عمومی از قبیل آب و انبارتامین محل کار، کارگاه،  .28
پیمانکار موظف است کلیه وسایل و ابزار آالت مورد نیاز جهت انجام امور تأسیساتی موضوع قرارداد را دراختیار داشته         .29

خود  کمبود،پیمانکاربایستی وسایل موردنیاز را دراسرع وقت تهیه ودراختیار ابواب جمعی    باشد. بدیهی است درصورت    
شرح            دهد. قرار شد به  شته با شرکت می بایست دا سایل کار که  صه می   پیوست (فهرست حداقل ابزار و و مدارك مناق

   باشد.)
پیمانکار می بایست در ابتداي شروع فعالیت در دانشگاه (قرارداد) فهرست اقالم اموالی خویش را طی صورتجلسه اي با  .30

ال و انبار دانشگاه قرار داده و بابت هرگونه ورود و خروج اموال، ، در اختیار اداره امومسئول تأسیسات دانشگاه تأیید
 هماهنگی الزم را  با اداره مذکور به عمل آورد.

شد     فنی و طرحهاي یریت مدو بکارگیري کلیه نیروها توسط پیمانکار با هماهنگی و تایید   انتخاب .31 شگاه می با عمرانی دان
پیمانکار بایســتی قبل از شــروع قرارداد   بکارگیري نیرو ممانعت نمایدی تواند از پذیرش و مدر غیر اینصــورت دانشــگاه 

 با آنها دراختیار دانشگاه قرار دهد. فهرست کامل پرسنل تحت پوشش را به همراه آدرس و شماره تلفن تماس
ــماره همراه یا مجهزبودن به   .32 ــترس بودن پیمانکار و عوامل آن ارائه ش ــیم تلفن براي در دس همچنین  الزامی اســت و بی س

 تأمین یک خط تلفن همراه جهت استفاده عوامل در شیفت و شرایط خاص الزامی است.
ــئول هرگونه      .33 ــارات وارده از طرف آنان را بعهده خواهد          لکردمعپیمانکار مسـ ــنل خود بوده و جبران تمامی خسـ پرسـ

شت  سب    بد.دا شگاه به تنا شده به پیما   مین منظور دان سایل و تجهیزات تحویل  نکار، در هنگام عقد قرارداد  یزان و نوع و
 .بانکی بعنوان تضمین از پیمانکار دریافت خواهد نمود ضمانتنامهچک یا 

 پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.  .34
هزینه مالیات بر ارزش افزوده مشروط به ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده و ارائه گواهینامه مربوطه توسط پیمانکار به  .35

عهده دانشگاه می باشد. الزم نیست پیمانکار در هزینه هاي خود هزینه مالیات بر ارزش افزوده و نیز (بواسطه حذف مالیات 
 تکلیفی) هزینه مالیات تکلیفی را منظور نماید.

 خواهد بود. )96ماه (تا پایان بهمن  12بمدت 1/12/95مدت واگذاري از  .36
مبلغ قرارداد می باشـــد که ماهیانه از مبلغ قرارداد کســـر و و در ابتداي   %10یزان تضـــمین حســـن اجراي تعهدات برابر م .37

صورت حسن انجام          %5قرارداد  شد و در  شگاه خواهد  ضمانت نامه بانکی تحویل دان در پایان   کارکل قرارداد بصورت 
 مدت قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد گردید.

قانون کار و یشنهادي خود، حقوق قانونی کارگران را با توجه به مصوبات و مقررات پدهندگان بایستی در مبلغ یشنهاد پ .38
  95تأمین اجتماعی و اعمال طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکتهاي خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروي انسانی درسال 

 یسنوات هیپرداخت پا. پیوست می باشد 95هاي شغلی درسال (جدول مزد گروهلحاظ نموده باشند به همراه پایه سنواتی 
بوده است به صورت کامل خواهد بود و بعد از آن به نسبت مدت اشتغال  92که شروع به کار آنها قبل از سال  يافراد

. باتوجه به تغییر مزد و مزایاي خواهد بود)) مانکاریشود. (محاسبه و گزارش آن به عهده پ یانجام م 92بعد از سال 
و  96ماهه سال  11اعالم شده ازطرف مراجع ذیربط، اصالحات الزم صرفا دراین خصوص و براي  96کارگري درسال 

مطابق عناوین هزینه پرسنلی قیدشده در آنالیز ارائه شده توسط برنده مناقصه بدون درنظرگرفتن هیچگونه سودي عینا 
شد. برنده مناقصه تا زمان اصالح مبلغ قرارداد موظف به پرداخت مزد و مزایاي پرسنل تحت درقرارداد اعمال خواهد 

 می باشد.  96پوشش طبق مصوبه شوراي عالی کار درسال 
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تهیه و تدوین شده طبق این شرایط به هنگام مصاحبه به همراه اسامی پرسنل شاغل جدول هزینه هاي اصلی و پایه واگذاري  .39
 هاي عمرانی و ناظر تأسیسات دانشگاه، تحویل شرکت کنندگان در مناقصه خواهد شد. با مدیر فنی و طرح

 96و  95پیمانکار ملزم به پرداخت همه حقوق و مزایا، اضافه کار و... کارگران خویش طبق مصوبات قانون کار درسال  .40
 انسانی می باشد.اعمال طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکتهاي خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروي و 

پیمانکار موظف است جهت ارتقاء دانش فنی  وایمنی پرسنل تحت پوشش خود کالس هاي آموزشی با سرفصل هایی  .41
آموزشهاي که توسط مسئول تأسیسات دانشگاه ابالغ می گردد برگزار نماید در غیر این صورت دانشگاه رأسًا به برگزاري 

چنانچه هیچ دوره آموزشی برگزار نشود؛ با اعالم مسئول  سر خواهد گردید.مذکور پرداخته و هزینه آن از پیمانکار ک
 تأسیسات دانشگاه، هزینه منظور شده توسط مناقصه گر از کارکرد ایشان کسر خواهد شد.

کالسهاي آموزشی باید هر دو هفته یکبار برگزار شده و اسامی افراد شرکت کننده و مطالب ارائه شده در آن به اطالع  .42
 تأسیسات دانشگاه رسانیده شود. مسئول

پیمانکار بایستی حقوق و مزایاي ابواب جمعی خود را حداکثر تا روز دهم ماه بعد فارغ از اینکه دانشگاه پرداختی به  .43
شرکت داشته باشد، به حساب آنان واریز نماید. در غیر این صورت به ازاي هر روز دیرکرد یک دهم درصد جریمه از 

 شرکت کسر خواهد شد. صورتحساب همان ماه
کاشان وکالت بالعزل می دهد چنانچه نسبت به تعهدات خویش به پرسنل  دانشگاهیمانکار ضمن عقد خارج الزم به پ .44

و مبلغ ضمانت  دانشگاهمبلغ سپرده آن شرکت نزد  أسًاسازمان تامین اجتماعی و اداره دارائی عمل ننماید، ر وتحت پوشش 
 مذکور پرداخت نماید. مراجعنامه را بدون نیاز به هیچ حکم قانونی دیگر برداشت نموده و به 

هیات وزیران وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش  15/12/84مورخ  84515مصوبه شماره  4به موجب بند  .45
(مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که دریکی و سایر پرداختهاي قانونی کارگران پیمانکاران طرف قرارداد 

از بانکها باامضاي مشترك نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد واریز خواهد شد. 
ي پرداخت از حساب مذکور صرفا براي واریز خالص حقوق و مزایاي کارگران ذیربط و واریز کسور قانونی لیستها

 مربوط شامل مالیات، بیمه و... خواهد بود.
دانشگاه کاشان   1609055584ریال می باشد که بایستی به حساب  80،000،000سپرده جهت شرکت در مناقصه  مبلغ .46

 .واریز گرددبه صورت نقدي صرفا نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان 
   بعهده پیمانکار می باشد.یس کارمندي دراوقات غیرمتعارف سرو ین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل تام .47
در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حقی براي شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار براي دستگاه مناقصه   شرکت .48

 گذار نمی نماید.
می تواند  باتوجه به امتیاز داده شده به شرکت کنندگان در مناقصه براساس شاخص هاي مدنظر دانشگاه، دانشگاه کاشان          .49

درصد بیشتر از حداقل قیمت پیشنهادي ارائه شده توسط پیمانکاران   5قیمت پیشنهادي مناقصه گر داراي امتیاز باالتر را تا 
 مورد پذیرش قرار دهد.

ریال یارانه غذا (ناهار) روزانه براي هر روز کاري به هر نفر کارگر تحت پوشش به عهده پیمانکار   37،500پرداخت مبلغ  .50
 (براي تعطیالت رسمی، مرخصی استحقاقی، پنج شنبه و جمعه ها، ماه مبارك رمضان پرداخت نخواهد شد)است. 

و هدیه روز زن به پرسنل تحت پوشش به عهده   96همه هزینه پاداش روز کارگر، همه هزینه مربوط به لوازم التحریر مهر  .51
 دانشگاه می باشد. 

ــ   .52 ــتحقاقی س ــتفاده از مرخصــی اس قانون کار براي هر کارگر   66بازخرید مرخصــی موضــوع ماده   ،الیانهنظر به امکان اس
 ا سقف مذکور به عهده پیمانکار است).تروز منظور گردد (مدیریت نحوه استفاده  4حداکثر 

 در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است. دانشگاه .53
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حاوي فیش پرداختی بابت سپرده شرکت     الف)پیشنهادات بایستی مدارك الزم را در سه پاکت دربسته جداگانه پاکت      .54
شامل مدارك ثبت و اساسنامه شرکت، ترجیحا داشتن کد معامالتی (در صورت برنده شدن در مناقصه،   ب)در مناقصه، 

مدارك  پیمانکار موظف است ظرف مدت دو ماه از شروع به کار در دانشگاه، کد معامالتی را به دانشگاه ارائه نماید.)،     
مورد حســـن انجام کار، تراز مالی یک ســـال  حداقل یکت انجام کار در زمینه موضـــوع واگذاري، مربوط به صـــالحی

شته در امور   ساتی   گذ سی سط              تأ شده تو ضاء  صه مهر و ام شرایط مناق سط بانک،  به عالوه گواهی و تأیید موجودي تو
سئول             ضوري با م صاحبه ح شرکت در م شده  سات   شرکت، فرم تأیید  سی شگاه  تأ سئول      (امتیاز دا دان سط م شده تو ده 

فرم بهاي پیشنهادي، آنالیزدقیق هزینه ها، تکمیل شده     ج) تأسیسات دانشگاه در انتخاب برنده مناقصه موثر خواهد بود.)    
به دفتر معاونت   20/11/95 شـــنبه مورخچهارروز  هاي اصـــلی و پایه واگذاري حداکثر تا پایان وقت اداريجدول هزینه

ــاس       ــم ــن ت ــف ــل ــاه، ت ــی دانشـــــگ ــال ــاشـــــان  03155912220اداري و م ــع در ک ــدي      -واق ــطــب راون ــوار ق ــل  ب
ستی   سبت به حداقل قیمت              87317-51167کدپ ضافه ن صد یا ا ساس در شروط برا شنهادات مبهم و م سال نمایند. به پی ار

شود          صل  شنهاداتی که بعد از موعد مقرر وا سپرده و پی شده و فاقد  شد.  داده  سالی   مطلقا ترتیب اثر نخواهد  (مدارك ار
 می بایست مطابق موارد مندرج در فرم تقاضاي شرکت در مناقصه باشد)

 ارسالی درج نماید.و ج  ب ،هاي الف آگهی مناقصه را روي پاکت موضوعی بایستی متقاض .55
صله راس     .56 شنهادات وا شنبه مورخ   صبح  9ساعت  کلیه پی شگاه باز و قرائت     درمحل 23/11/95روز  سازمان مرکزي دان

ست حداکثر            شد. الزم به ذکرا سه مذکور بالمانع می با شنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان درجل شد. حضور پی  3خواهد 
 پیشنهادها بررسی وبرنده مناقصه اعالم خواهد شد. ،روز کاري پس از این تاریخ

شرکت در     .57 صاحبه پیمانکار قبل از پایان مهلت  شگاه         م سات دان سی صه با مدیریت فنی و طرحهاي عمرانی یا ناظر تأ مناق
 الزامی است.

یسیون مناقصه به ترتیب    کمصورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف شود، ضمن ضبط سپرده وي با تشخیص          در .58
سی قرار خواهد گرفت و در     ضعیت برنده دوم مورد برر س    صورت و ستنکاف برنده بعدي  شگاه  وي نی پردها ز به نفع دان

 تصمیم پس از انجام مراحل الزم بعدي بعهده کمیسیون مناقصه خواهد بود. اتخاذضبط خواهد شد. بدیهی است 
 هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه از برنده مناقصه دریافت خواهد شد. .59
ــخ  .60 با      فسـ ــگاه  ماه اعالم قبلی و موافقت     دواعالم قبلی و از طرف پیمانکار با     یک هفته   قرارداد منعقده از طرف دانشـ

 دانشگاه مجاز خواهد بود.
یچ تعهدي در این خصــوص  هیمانکار مســئول کلیه تعهدات خود نســبت به اشــخاص حقیقی و حقوقی بوده و دانشــگاه پ .61

 ندارد.
 

 استمورد قبول  موارد کلیه
 نام ونام خانوادگی وامضاي مدیرعامل شرکت

 رکت:مهرش
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 لیست حداقل ابزارآالت موردنیاز پیمانکار تأسیسات
 

 ابزار لوله کشی و نگهداري موتورخانه ها
 عدد 2      گریس پمپ .1
 عدد 2   پولی کش در سایزهاي مختلف   .2
 عدد 3    اینچ 4آچار شالقی تا سایز  .3
 عدد 2    اینچ  4آچار کالغی تا سایز  .4
 عدد 2 گیره هاي لوله گیر رومیزي و صحرایی قابل حمل    .5
 عدد 2     جعبه بکس .6
 عدد 1 و متعلقات پرس هیدرولیکی اتصاالت لوله هاي پنج الیه .7
 عدد 1    پمپ  کارواشی پرتابل .8
 عدد 1     آچار پنوماتیک .9

 عدد 3  دستگاه جوش پرتابل (اینورتر یا رکتی فایر) .10
 عدد 1   چحدیده و پارچ مربوطه تا دو این .11
 عدد 1     حدیده برقی .12
 عدد 3   دستگاه اتو جهت لوله هاي پلی پروپیلن .13
 عدد 2  لوازم مخصوص هوا برش و جوش استیلن .14
 مخصوص وسایل سردکننده 12تا  6دستگاه پرچ لوله و لوله گیر و کورکن لوله بر  .15
 عدد 2    خارجمع کن و خاربازکن .16
 عدد 2    قالویز در سایزهاي مختلف .17
 سري 2   32تا  8کسر تخت و یکسر رینگی از آچار ی .18
 عدد 3     قیچی ورق بر .19
 عدد 2   کپسول هوا و گاز و مانومتر و متعلقات .20
 عدد 8   ماسک فیلتري جهت کار با اسید مرغوب .21
 عدد 3   و کاله ماسک ماسک جوشکاري .22
 عدد 34   پیچ گوشتی مشتی چهارسو و دوسو .23
 عدد 34   پیچ گوشتی ضربه خور چهارسو و دوسو .24
 عدد 8    اینچ 1آچار دو دست  .25
 عدد 15    اینچ 2/1و1آچار دو دست  .26
 عدد 4    اینچ 2آچار دو دست .27
 عدد 2     آچار گوساله اي .28
 عدد 3    سوهان تخت، گرد و نیم گرد .29
 عدد 3     سنگ فرز  .30
 عدد 3     مینی فرز  .31
 عدد 1    دستگاه پرس هیدرولیک  .32
5پمپ وکیوم چیلر  .33  عدد 1    /3
 عدد 1     پمپ اسیدشویی  .34

 ابزار برقی
 عدد 1   برق دستکش و کفش فشار متوسط .1
 عدد 2   فنر سیم کشی در متراژهاي مختلف .2
 عدد 1    هیدرولیکی پرس کابلشو .3
 عدد کوچک و بزرگ 2     پرس کابلشو دستی .4
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 عدد 1    قیچی کابل بر .5
 عدد جنس عالی 2عدد و 13    آمپرمتر کلمپی .6
 عدد 15   دستکش فشارضعیف برق .7
 عدد 1  بلوور سرعت باال ضد الکتروستاتیک .8
 عدد 15    تستر تک فاز .9

 عدد جنس مرغوب 35     فاز متر .10
 عدد 20    سیم چین .11
 عدد 1    قیچی شمش بر .12
 عدد 2     هویه .13

 ابزار عمومی
 5/2عدد،   7متري دو پایه،    3عدد،   4متري دو پایه،    4( متر و در دو نوع دو پایه و تک پایه      4نردبان براي ارتفاع هاي مختلف تا      .1

 عدد). 2متري دو پایه  5عدد، نردبان  5متري دوپایه، 
 عدد 34    فرچه سیمی .2
 عدد 2    کمپرسور هوا .3
 عدد 4   دریل هیلتی یا چکشی .4
 عدد 10    دریل معمولی .5
 عدد 34    اره آهن بر .6
 عدد 34   چکش بزرگ و کوچک .7
 عدد 2   تن 3جرثقیل دستی  .8
 عدد 34      روغن دان .9

 به تعداد پرسنل   برزنتی و چرمی دستکش .10
سه، انبرقفلی، آچارهاي         .11 سو، آچار فران سو و چهار شتی دو ست، پیچ گو شامل (انبرد –12 –10– 8جعبه ابزار به تعداد الزم که 

 به تعداد نیروها  ، دم باریک)14تا  4، دسته آلن  17-21 –15 -14 –13
 تعداد الزم به    ماسک و عینک  .12
 عدد 3    دستگاه پرچ .13
 عدد 34     کاتر .14
 عدد کوچک و بزرگ 3    سرپک گازي .15
 عدد 2     پتک  .16
 عدد 34     کاردك .17
 عدد 4   قلم تیزبر کوچک و بزرگ .18
 عدد 4     چراغ قوه شارژي .19
 دستگاه 3    موتور سیکلت   .20
 دستگاه 1 وانت به صورت شخصی یا کرایه جهت حمل بار .21
 عدد 34    کاپشن زمستانی .22
 جاروبرقی صنعتی .23
 عدد   1 اینچ 5اتو جهت جوشکاري لوله پلی اتیلن جوشی تا سایز  .24
 عدد 1  تن  5دستگاه پرس هیدرولیکی حداقل  .25
 نفر 34به تعداد     آچارهواگیري شوفاژ .26
 کیت سختی سنج آب (قطره اي) .27
 کیت کلرسنجی آب .28
 کیت سختی سنج دیجیتالی آب تصفیه .29
 عدد 1   سنگ فرز ثابت پروفیل بر .30
 عدد 1   ترمومتر لیزري پرتابل .31
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 جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکت هاي خدماتی ، پشتیبانی وفنی مهندسی

 1395در مورد کارگران براي اجرا در سال 
 

 جدول مزد روزانه طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکت هاي خدماتی ، پشتیبانی وفنی مهندسی
 1395در سال در مورد کارگران براي اجرا 

ف
ردی

 

 عناوین هزینه
مزد روزانه 

 95سال 
افزایش پایه سنواتی روزانه 

 95) براي سال%114( 94سال
پایه سنواتی 
 95روزانه سال

جمع مزد وپایه سنواتی 
 95روزانه 

 298،791 10،000 18،069 270،722 مزد گروه یک 1

 300،512 10،200 18،430 271،882 مزد گروه دو  2
 302،233 10،400 18،792 273،041 مزد گروه سه  3
 303،957 10،600 19،153 274،204 مزد گروه چهار 4
 305،682 10،800 19،515 275،367 مزد گروه پنج 5
 307،788 11،000 19،876 276،912 مزد گروه شش 6
 309،897 11،200 20،237 278،460 مزد گروه هفت 7
 312،088 11،400 20،599 280،089 مزد گروه هشت 8
 314،503 11،600 20،960 281،943 مزد گروه نه 9

 317،000 11،800 21،321 283،879 مزد گروه ده 10
 319،882 12،000 21،683 286،199 مزد گروه یازده 11
 323،329 12،400 22،406 288،523 مزد گروه دوازده 12
 326،774 12،800 23،128 290،846 مزد گروه سیزده 13
 330،989 13،200 23،851 293،938 مزد گروه چهارده 14
 335،204 13،600 24،574 297030 مزد گروه پانزده 15
 339،433 14،000 25،297 300136 مزد گروه شانزده 16
 344،418 14،400 26،019 303999 مزد گروه هفده 17
 349،413 14،800 26،742 307871 مزد گروه هجده 18
 355،177 15،200 27،465 312512 مزد گروه نوزده 19
 360،945 15،600 28،188 317157 مزد گروه بیست 20
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 1/12/96تا  1/12/95فرم تقاضاي شرکت درمناقصه امور تأسیساتی دانشگاه کاشان از 

 مشخصات شرکت:
مونه امضاي نریخ تاسیس:                                            نام شرکت:                                                                             تا

 مدیرعامل
مونه امضاي ن  ثبت:                                              مارهشنوع فعالیت :                                                                            

                                                                            رئیس هیأت مدیره
 

نه نمو                           همراه: ماره تلفن ثابت وش                                                                              آدرس:
 مهرشرکت:

 

 :              ت.ت:                    نام ونام خانوادگی و مدیرعامل:                                      فرزند:                  ش .ش
 

                                .ت:                  ت          نام ونام خانوادگی و رئیس هیئت مدیره:                         فرزند:                   ش.ش:     
:                  ش.ش:                  شرکت درامور تاسیسات:                   فرزند(نماینده ) کارشناس حداقل دو نفر نام و نام خانوادگی 

 ت.ت:             
 مدرك و رشته تحصیلی:                            دانشگاه اخذ مدرك:

 و سایر زمینه ها فعالیت داشته اید، ذکرنمائید. درصورتی که قبال نیز درزمینه واگذاري
 مالحظات تاریخ اتمام تاریخ شروع محل فعالیت نوع فعالیت ردیف

      
      

 

 مدارك مورد نیاز براي شرکت درمناقصه به شرح زیر می باشد:
 پاکت الف:

 حاوي فیش پرداختی بابت سپرده شرکت در مناقصه  .1
 پاکت ب: 

 شرکت متبوع براي نماینده رسمیمعرفی نامه  .1
 معامالتی کد  .2
 فرم شرکت در مصاحبه با مسئول تأسیسات دانشگاه .3
 فهرست ابزار، لوازم و تجهیزات دراختیار شرکت براي انجام امور مربوط به موضوع مناقصه. .4
 فرم تقاضاي شرکت درمناقصه ( این فرم ) .5
 مدارك ثبت و اساسنامه شرکت .6
 مورد حسن انجام کارحداقل یک زمینه موضوع واگذاري و مدارك مربوط به صالحیت انجام کار در  .7
 تراز مالی یک سال گذشته در امور  تأسیساتی به عالوه گواهی و تأیید موجودي توسط بانک .8
 شرایط مناقصه مهر و امضاء شده توسط شرکت .9

 آدرس و شماره تلفن ثابت دفتر فعال محل کار در شهر  .10
 پاکت ج: 

 فرم بهاي پیشنهادي  .1
 ي آنالیز دقیق هزینه ها بابت هزینه هاي پایه، سایر هزینه ها و سودبرگه یا برگه ها .2
 تکمیل شده جدول هزینه هاي اصلی و پایه واگذاري مربوطه .3

 نام ونام خانوادگی تکمیل کننده:
 مهروامضاء:

  تاریخ:
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 96-95سال  تأسیساتمناقصه فرم شرکت در مصاحبه حضوري 
  

ــود     گواهی می ش
خانم
ــات      آقاي ــیس ــائل متعدد تأس ــنایی با مس ــرکت ....................... براي توجیه و آش ......................... نماینده ش

، پایه واگذاري، مشاغل و فهرست  شرکت نموده و همچنین جدول هزینه هاي اصلی 95 /11دانشگاه درمصاحبه حضوري روز     /   
 مربوط تحویل ایشان شد.گروه هاي مزدي 

 
 س محمدجواد غفارزادهمهند

 دانشگاه مسئول تأسیسات
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عالی ت  بسمه 
از  کاشان  ه  دانشگا تأسیساتی  امور  مناقصه  پیشنهادي  بهاي  ا  1/12/59فرم    1/12/69ت

: ی ض قا ت م ت  شرک م  ا  ن
ع: و  ن

ي  د ا ه شن ی پ غ  ل ب ه م ن ها ا مم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( ه  ص ق ا ن م  ) یت  ل ا ع ف م  ا ج ن ا اي  ر دد  ب ع ه  ب غ  ل  ب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ف  و ر ح ه  ب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا. ب ی  م ل  ا ی ر د..   ش

ادآوري  تکمیل 1ی ا  ر فرم  این  ري  گذا وا د  مور مشخصات  و  مناقصه  ایط  شر ز  ا کامل  اطالع  ا  ب  :
 نمودیم.
ادآوري  راساس2ی ب شده  ئه  ا ر ا هادات  پیشن وهمچنین  مبهم  و  مشروط  پیشنهادات  به  ا  :  ی درصد 

که  پیشنهاداتی  و  کافی  مدارك  و  سپرده  فاقد  و  شده  ده  ا د قیمت  حداقل  به  نسبت  اضافه 
شد. خواهد  ن ده  ا د ر  ث ا رتیب  ت  ً ا ق مطل  ، شود  واصل  ر  مقر زموعد   بعدا

 توضیحات:
 امضاي مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل 

 مهرشرکت                                                              
 تاریخ:                                                              
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