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 1/12/96تا  1/12/95از  شرایط مناقصه واگذاري امور نظافتی وخدماتی دانشگاه کاشان
 

 ذیل: امورنظافتی وخدماتی ساختمانهاي دانشگاه به شرح انجام همهواگذاري عبارت است از:  موضوع:یک
 :موضوع واگذاريمربوط به  عمده وظایف -الف

، خیابان ها (فضاهاي باز دانشگاه با همکاري ومحوطه آنهاب  بندنظافت کلیه ساختمانهاي موضوع پیمانکارموظف به .1
 می باشد.بااستفاده ازابزار و نیروي انسانی الزم شرکت طرف قرارداد در امور فضاي سبز)

پیمانکار موظف است در ابتداي شروع قرارداد نسبت به برگزاري جلسه توجیهی و ابالغ شرح وظایف براي کارگران  .2
 طی  دوره قرارداد براي پرسنل خویش اقدام نماید.جلسات آموزشی در ورد تحت پوشش و حسب م

از )مسئول خدمات دانشگاهطبق جدول اعالمی از طرف یک روز ر(عنداللزوم چند بار دروزانه زباله  و تفکیک تخلیه .3
به ذکراست پیمانکار ساختمانها و حمل آن به نقاطی که توسط کارفرما تعیین می شود از وظایف پیمانکار می باشد. الزم 

 موظف خواهد بود بمنظور رعایت بهداشت از کیسه هاي مخصوص زباله استفاده نماید.
اتاقها وکالس ها  ،ماهیانه به صورت بامواد مخصوصسایر ساختمانهاي مشمول قرارداد و واکس وپولیش کف راهروها  .4

 .)درصورت لزوم با تجهیزات مکانیزه انجام شود(بار درسال  4حداقل
کلیه ساختمانهاي درضدعفونی و رسوب زدایی دستشویی ها وتوالتها  ،سطوح و نظافت کلیه دیوارهایمانکار موظف به پ .5

 خواهد بود.ب موضوع بند 
سرویس هاي بهداشتیو ... را درفواصل زمانی  ،راهروها ،پیمانکار بایستی نظافت اماکن عمومی به خصوص داخل کالسها  .6

 .انجام دهد، آنها نمی شودگونه استفاده اي از که هیچ
. جمع مهمانسرا وسایر اماکن حداقل یکبار درسال ،نمازخانه ها ،مسجد ،پتوهاو قالیهاي خوابگاهها ،شستشوي موکتها .7

حتماً از طریق ماشین انجام  موارد ذکر شده(شستشوي آوري، بارگیري،تخلیه و پهن کردن مجدد به عهده پیمانکار می باشد. 
 ).کارفرما می باشدهزینه به عهده شود

 ماهانه یکبار. حداقل ب کلیه شیشه هاي ساختمانهاي موضوع بندپشت و روي  نظافت .8
برف روبی .ع فصل زمستان و برف روبی پشت بام آنهاقبل از شرونظافت پشت بام ساختمانهاي موضوع بند ب،  بازدید و  .9

 ورودي و خروجی دانشگاه و پله هاي عابر پیاده روبروي دانشگاه در فصل زمستان. خیابان ها، و درب هاي
پیمانکار موظف است به تعداد آبدارخانه ها استفاده از آب تصفیه،  با رکنان با چاي براساس عرف دانشگاهپذیرایی از کا .10

ه وتامین لوازم ومواد مربوط به این بند تهینیازي به کارگر ثابت ندارد)  staff roomآبدارخانه (کارگر ثابت بکارگیرد. 
 بعهده کارفرما می باشد.

 قند وچاي و... بعهده کارفرما می باشد). ،پذیرایی از مهمانان دانشگاه (هزینه تهیه وخرید میوه وشیرینی .11
در ایام  دانشگاه دراوقات مختلف شبانه روزو غیرمتعارف متعارف ، سمینارها و همایشهاي ها پذیرایی درمراسم، برنامه .12

به عهده معاونت آموزشی دانشگاه می و بعد از وقت امتحانات (ساعت حضور واضافه کاربابت کنکور  تعطیل و غیرتعطیل
 .باشد)

در ایام تعطیل  در تمام اوقات شبانه روز در داخل وخارج دانشگاهو کتاب لوازم اداري  ،تخلیه و بارگیري وجابجایی اثاثیه .13
انجام وظیفه در مأموریتهاي خارج از دانشگاه و هزینه مربوطه به عهده براي نل تحت پوشش (ساماندهی پرسو غیرتعطیل 

 . پیمانکار می باشد)

 ي اداري، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی.وسایل درون اطاق هاو نظافت  بجاییجا .14
مطابق ) تعطیل و غیرتعطیل( موردنیازو اوقات (شبانه روز) در تمام ایام  الزم راپیمانکار متعهد میگردد نیروهاي خدماتی  .15

 دانشگاه تامین نماید.برنامه کاري 
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پیمانکار متعهد است بر کارکرد نیروهاي شرکتی، اداري نظارت داشته و حقوق و مزایاي ایشان را طبق مقررات قانون  .16
 پرداخت نماید.و بیمه ایشان را طبق مقررات تأمین اجتماعی  ،  مقررات داخلی دانشگاهکار

نیروهاي جمعه و تعطیل حداقل یک سوم پنجشنبه، پیمانکار موظف می باشد به گونه اي برنامه ریزي کند تا در روزهاي  .17
شاغل در خوابگاهها براي انجام امور نظافتی درمحل کار حضور داشته باشند درصورت عدم حضور، تا دوبرابر مزایاي همین 

 تعداد نیرو از کارکرد شرکت کسر خواهد شد.
حضور گران پیمانکار بایستی از لباسهاي تمیز ومرتب و متحدالشکل با پالك شناسایی و آرم شرکت استفاده نمایند. کار .18

، ایمنی ، کفشدو دست طی مدت قرارداد (تهیه و هزینه لباس کار ایشان بدون لباس کار درمحیط دانشگاه ممنوع است.
و وسایل ایمنی و هر مورد مشاهده عدم استفاده از لباس فرم  . برايبعهده پیمانکار می باشد) و... کار دستکشچکمه، 

 الزم به ذکر است،ریال جریمه منظور خواهدشد. 500،000مبلغ  دانشگاه رئیس اداره امور عمومیش ربنا به گزابهداشتی 
 لباسها بانظر دانشگاه خواهد بود.و جنس  انتخاب رنگ

پیمانکار متعهد است با همه پرسنلی که از شرکت حق الزحمه دریافت می نمایند در ابتداي شروع فعالیت حسب مورد  .19
دانشگاه امور اداري و پشتیبانی منعقد نموده و یک نسخه از آن را تحویل مدیریت قرارداد کار (ساعتی، ماهانه، ساالنه و....) 

 نماید.
حمامها وتجهیراتی که در دسترس عموم باشد جهت رفع نواقص وتعمیر آنها  دستشویی ها،موقع خرابی ه کتبی ب گزارش .20

رفع گرفتگی لوله هاي آب باران، فاضالب به مسئولین ذیربط و مدیریت پشتیبانی دانشگاه از وظایف پیمانکار میباشد . 
یمانکار می باشد. در موارد حاد و ضرورت دستشویی ها، توالت ها، حمام ها و دستشویی ها و ... با تلمبه دستی به عهده پ

در صورت وارد شدن هرگونه خسارت ناشی ی و ... به عهده پیمانکار تأسیسات دانشگاه خواهد بود.لوله بازکنفنر استفاده از 
 پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود. ،از عدم گزارش فوق االشاره

نوبت در سال (در نیمه شهریور و اسفند)،  2آبنماي اصلی حداقل اي زمانی مناسب (استخر شنا درفاصله هو  نظافت آبنماها .21
 بقیه آبنماها بعالوه آبنماي سازمان مرکزي حداقل یک بار در سال)

 .انجام امور خدماتی تبلیغاتی نظیر نصب پرده و پالکارد در داخل وخارج دانشگاه .22
 د ودر قرارداد ذکر نشده است بانظر دانشگاه.انجام سایر اموري که درحیطه کارهاي خدماتی می باش .23
 ساختمانهاي مشمول واگذاري به قرار زیر است: -ب

نحوه حضور و وظایف کاري دراین مجموعه مطابق (ورزشی  ،آموزشی، دانشجویی، فرهنگی ،همه ساختمانهاي اداري -1
نحوه حضور و وظایف کاري دراین مجموعه مطابق (خوابگاهی  )می باشدبه پیوست برنامه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه 

، نگهبانی ها، ، انبارها، کارگاهها، آزمایشگاهها)می باشدبه پیوست و تحت نظارت ایشان برنامه مدیریت دانشجویی دانشگاه 
و  آزاد(به استثناي داخل سلف سرویس و آشپزخانه . می باشد ند)ومرکزي دانشگاه (را مجموعهو... واقع در  درمانگاه

 ).دانشجویی
 ، از جمله خوابگاه پرنیان و سوله تربیت بدنی.واقع در خیابان کمربنديواحد خواهران و پردیس دانشگاهی مجموعه  -2
 واقع در بلوار کمربندي.معصومیه خوابگاه  -3
 خوابگاه خاندایی واقع در دانشگا هآزاد اسالمی کاشان. -4
 .واقع در میدان جهاد و رصدخانه دانشگاه واقع در نیاسر مرکز رشد -5
 ساختمانهاي واقع در سایت قمصر  -6
 خانه عطارها واقع در خیابان آیت اهللا کاشانی، سه راه غزنوي. -7
 .خارج از دانشگاهمسئول خدمات، در مواقع لزوم و با ابالغ  -8
 :خدماتی) سایر موارد مربوط به واگذاري امور نظافتی و دو
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براي انجام برند اعالم شده از طرف مسئول خدمات دانشگاه با از نوع مرغوب ابزار کار موردنیاز تهیه و تامین وسایل و  .1
سایر ، شیلنگ آب و ، سیم ظرفشویی، تی، پارچه تنظیفکار امور نظافتی و خدماتی ازقبیل جارو، پارو، بیل، دستکش

 (فهرست اقالم موردنیاز پیوست است). .می باشد پیمانکاربعهده  (ثابت)به جز سطل زباله لوازم موردنیاز 
مثل از نوع مرغوب با تأیید ناظر دانشگاه تهیه وتامین مواد مصرفی الزم از قبیل مواد شوینده و پاك کننده بهداشتی  .2

(فهرست اقالم موردنیاز  ) به عهده پیمانکارمی باشد.نمک و مایع دستشوییبه جز (جوهرنمک و سایر موارد موردنیاز
 پیوست است).

 پیمانکار موظف است افزایش هاي غیرمتعارف بهاي مواد و ابزار موردنیاز خویش را در آنالیز هزینه ها منظور نماید. .3
 بابت افزایش قیمت هاي مواد و ابزار در طی قرارداد از طرف کارفرما مبلغی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

طی صورتجلسه اي در ابتداي شروع فعالیت در دانشگاه (قرارداد) فهرست اقالم اموالی خویش را ت پیمانکار می بایس .4
و بابت هرگونه ورود و خروج اموال،  دانشگاه قرار دادهو انبار در اختیار اداره اموال مسئول خدمات دانشگاه،با تأیید 

 هماهنگی الزم را با اداره مذکور به عمل آورد.
مواد شوینده، و برند شرکت تولید کننده از طرف پیمانکار و تأیید ناظر دانشگاه از  تعداد و مقدار حاويتهیه لیستی  .5

پیمانکار موظف است در دو هفته اول قرارداد با  لحاظ کیفیت و مرغوبیت محصول مورد استفاده الزامی است.
ماه قرارداد اقدام  3نیاز مطابق نیاز حداقل هماهنگی ناظر دانشگاه نسبت به تهیه و ذخیره سازي مواد و ابزارآالت مورد

در صورت افزایش قیمت مواد و ابزار، دانشگاه هیچ تعهدي در قبال پرداخت مابه التفاوت بهاي اقالم مذکور  .نماید
 نخواهد داشت.

دقت نهایت که توسط کارفرما تهیه می شود  مایع دستشوییمدیریت و ساماندهی نحوه توزیع  پیمانکار متعهد است در .6
بدیهی است درصورت استفاده بیش از حد ضرورت، کارفرما می تواند به نسبت از نظر و صرفه جویی را اعمال نماید. 

 مبلغ قرارداد کسر نماید.
سایر فوق العاده هاي متعلقه طبق قانون کار و مقررات فوق العاده مأموریت روزانه و پرداخت هرگونه اضافه کار و  .7

 نکار خواهد بود.مربوط بعهده پیما
امور اداري  پیمانکارموظف است درمحل هایی که دانشگاه الزم بداند از نیرو یا نیروهاي ثابت که مورد تائید مدیریت .8

 پشتیبانی دانشگاه باشد استفاده نماید.و
براي  پیمانکار در ساعات عرف و قانونی کار روزانه، حق استفاده از توان و نیروي کارگري موجود در دانشگاه را .9

 مقاصد خاص در خارج از دانشگاه ندارد.
 پیمانکار موظف است در محلهاي خاص موردنظر دانشگاه از پرسنل زن استفاده نماید. .10
پشتیبانی دانشگاه می باشد امور اداري و انتخاب و بکارگیري کلیه نیروها توسط پیمانکار با هماهنگی وتائید مدیریت  .11

 درغیراینصورت دانشگاه می تواند از پذیرش وبکارگیري نیرو ممانعت نماید. 
 پیمانکار مسئول هرگونه عملکرد پرسنل خود بوده وجبران تمامی خسارات وارده ازطرف آنان را بعهده خواهد داشت .12

ختیار پیمانکار قرار میدهد درهنگام عقد قرارداد بدین منظور دانشگاه به تناسب میزان ونوع وسایل وتجهیزاتی که درا
پیمانکار موظف است ابالغیه هاي صادره  .چک یا ضمانت نامه بانکی بعنوان تضمین از پیمانکار دریافت خواهد نمود

از مراجع قانونی در باره کارگران تحت پوشش را در موعد قانونی تحویل ایشان داده ( واقدامات دیگر خواسته شده 
مله کسر از حقوق را مطابق موازین قانونی انجام دهد ) و رسید آنرا به مراجع قانونی و مدیریت امور اداري و از ج

 پشتیبانی تحویل دهد.
 .تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل دراوقات غیرمتعارف سرویس کارمندي به عهده پیمانکار است .13
باشد به هر نفر کارگر تحت پوشش به عهده پیمانکار می ریال یارانه غذا براي هر روز کاري 37،500پرداخت مبلغ  .14

(براي ایام نیمه وقت تابستان، تعطیالت عید نوروز، ماه مبارك رمضان، پنجشنبه ها، جمعه ها و سایر تعطیالت رسمی 
 پرداخت نخواهد شد).
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 ورود کارگران تحت پوشش شرکت براي تأمین غذا از طریق سلف دانشجویی ممنوع می باشد.  .15
به پرسنل تحت پوشش به  و هدیه روز زن 96هزینه پاداش روز کارگر، همه هزینه مربوط به لوازم التحریر مهر  ههم .16

  می باشد. دانشگاه عهده 
چنانچه درطول مدت قرارداد به دالیلی حجمی از کل کار واگذار شده کاهش یا افزایش یابد به همان میزان درصدي  .17

 قرارداد تغییر خواهد کرد.گواهی کارکرد ماهانه بابت از مبلغ 
چنانچه درطول دوره قرارداد به هر دلیلی ازجمله اخراجی، بازنشستگی، مرخصی استعالجی و مازاد مرخصی استحقاقی،  .18

در حجمی از کار باقی بماند پیمانکار موظف است تا زمان انتخاب کارگر اصلی نسبت به جایگزین نیرو اقدام نماید.
(در صورت عدم تامین جایگزین، هزینه مربوطه از . هر صورت هزینه نیروي جایگزین به عهده پیمانکار می باشد

 .کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد)
بخش الف: عامل کارکرد نیروي انسانی تحت پوشش شرکت و ب: عامل فیزیکی 2گواهی عملکرد ماهانه شرکت از  .19

زان گواهی کارکرد بخش الف وابسته به کارهاي محوله انجام شده می باشد و و مدیریتی، برخوردار خواهد بود. می
مبلغ پیمان بوده و میزان گواهی کارکرد بخش ب وابسته  %95درصورت فراهم شدن انتظار ناظر دانشگاه حداکثر معادل 

م نمودن کل پرسنل به به نحوه کارکرد رابط و نماینده پیمانکار، مدیرعامل، بازدید مستمر درعرصه هاي کاري و ملز
 مبلغ پیمان را شامل می گردد. %5رعایت اصول انضباطی، اخالقی و کاري می باشد که حداکثر 

یرندگان   گکار انجام شده و امور اخالقی و انضباطی عوامل پیمانکار توسط ناظرو سرویسو کمیت  ارزیابی ازکیفیت .20
نظارتی دانشگاه اقدام شده و پرداخت حق الزحمه ماهانه شرکت دستورالعمل طبق بدین منظور  دانشگاه انجام خواهدشد.

 منوط به تایید گزارش ازطریق مکانیزم مذکور می باشد.
سرپرست کلی نیروهاي بکارگرفته شده (غیراز نیروهاي شاغل) و نماینده و نفر را بعنوان  چندپیمانکارموظف است  .21

چنانچه تادوهفته اول پیمان یک نفر انتخاب شود. ؛تا از بین ایشان نمایدرابط با دانشگاه با تائید مدیریت پشتیبانی معرفی 
ریال بعنوان جریمه از کارکرد شرکت  500،000روزانه مبلغ  رئیس اداره امور عمومی با اعالم نماینده معرفی نشود 

وزهاي پنجشنبه ر 17لغایت  30/7روزهاي غیرتعطیل از کسر خواهد شد . نماینده مذکور موظف به حضور تمام وقت 
در محل دانشگاه بوده و می بایست داراي ظرفیتهاي  12لغایت  30/7از ساعت (و در روزهاي تعطیل عنداللزوم) 

سرپرستی باشد و با جنبه هاي مختلف کار وقانون کار وتامین اجتماعی وامورمالی وحسابداري آشنایی کافی داشته 
کار براي جابجایی نماینده خویش موظف است حداقل یک دستگاه موتور پیمان .و امور مربوط را رتق و فتق نماید باشد

 سیکلت اختصاص دهد.
اتصال به شبکه اتوماسیون اداري  پیمانکار موظف است نسبت به اختصاص یک دستگاه رایانه و سایر ملزومات جهت .22

و مراودات و مکاتبات دانشگاه با شرکت از این طریق انجام  ) اقدام نماید19دانشگاه براي نماینده خویش موضوع بند (
 رئیس اداره امور عمومیبه ملزومات مذکور براساس گزارش در غیر این صورت به ازاي عدم تجهیز  .خواهد شد
ارائه گزارش حضور و غیاب با استفاده از  ریال از کارکرد شرکت کسر خواهد شد. 2،000،000، ماهانه مبلغ دانشگاه

 م افزار جداگانه و ثبت اثر انگشت به مسئول خدمات دانشگاه به عهده پیمانکار می باشد.نر
قرارداد فهرست کامل پرسنل تحت پوشش و سرپرست ایشان، به همراه آدرس و شماره  قبل از شروعپیمانکار بایستی  .23

 دهد.تلفن تماس با آنها را دراختیار کارفرما قرار 
 پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.  .24
هزینه مالیات بر ارزش افزوده مشروط به ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده و ارائه گواهینامه مربوطه توسط پیمانکار  .25

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

 خواهد بود. )96ماه (تا پایان بهمن  12بمدت 1/12/95مدت واگذاري از  .26
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پیشنهاد دهندگان بایستی برنامه کاري خویش براي انجام امورخدماتی و نظافتی دانشگاه اعم ازتقسیم کار، نحوه انجام  .27
 ارائه نمایند. دانشگاه بهرا  و شرح مختصر وظایف

و یا مدارکی دال برتوانایی صالحیت انجام کار از اداره کل کار واموراجتماعی استان پیشنهاد دهندگان بایستی داراي  .28
گواهی  یک موردبه این منظور ارائه حداقل  باشند.سابقه و صالحیت انجام کار در زمینه موضوع واگذاري  ،تجربه

 حسن انجام کار از سازمانها و شرکتهاي معتبر ضروري  می باشد.
پیشنهاد دهندگان بایستی در مبلغ پیشنهادي خود، حقوق قانونی کارگران را با توجه به مصوبات و مقررات قانون کار  .29

روي انسانی درسال و تأمین اجتماعی و اعمال طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکتهاي خدماتی، پشتیبانی و تامین نی
 هیپرداخت پا. پیوست می باشد 95جدول مزد گروههاي شغلی درسال (لحاظ نموده باشند به همراه پایه سنواتی 95

بوده است به صورت کامل خواهد بود و بعد از آن به نسبت مدت  92که شروع به کار آنها قبل از سال  يافراد یسنوات
. باتوجه به تغییر مزد و )خواهد بود) مانکاریشود. (محاسبه و گزارش آن به عهده پ یانجام م 92اشتغال بعد از سال 
اعالم شده ازطرف مراجع ذیربط، اصالحات الزم صرفا دراین خصوص و مطابق عناوین  96سال مزایاي کارگري در

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

 می باشد. 96و  95سالشوراي عالی کار در
پیمانکار موظف است براي جبران هزینه حوادث، فوت و ... پرسنل تحت پوشش خویش و نیز صدمات ناشی از عملکرد  .30

 با شرکتهاي معتبر بیمه اي منعقد نماید. بیمه مسئولیتپیمانکار و پرسنل تحت پوشش نسبت به اشخاص ثالث، قرارداد 
(تاییدیه مدیریت امور حقوقی رد ذینفع پرداخت گردد.به نحوي که بدون نیاز به رأي مراجع قضایی خسارت مالی ف

 دانشگاه بابت قرارداد منعقده در این خصوص الزم است).
 سالمتاخذ گواهی پرسنل براي ، نسبت به معرفی پیمانکار موظف است قبل از استخدام پرسنل تحت پوشش .31

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

 مانکار میباشد.هزینه آزمایشات بعهده پی کارگر بیمار) از کارگران و تقبل مسئولیت توسط خود ایشان میباشد.
تهیه و تدوین شده طبق این شرایط، به هنگام مصاحبه و اسامی پرسنل شاغل واگذاري  حداقلهاي اصلی و  هجدول هزین .32

هزینه  ،(درخصوص نیروهاي شرکتی اداري تحویل شرکت کنندگان در مناقصه خواهد شد. مسئول خدمات دانشگاهبا 
ثابت می باشد و در صورت اضافه یا کم شدن ایشان به همان میزان کارکرد ماهانه  ،سود مدنظر دانشگاه %1ها به اضافه 

 .پیمانکار تغییر خواهد کرد)
سود مدنظر دانشگاه (با تقبل هزینه توسط  %1مبلغ قرارداد با اعمال  %25سایر پرداختهاي مدنظر دانشگاه در قالب  .33

 دانشگاه) به عهده پیمانکار می باشد.
... در دانشگاه و امکان استفاده از مرخصی استحقاقی، بازخرید ذخیره مرخصی  لی نیمه وقت ونظر به تعطیلی فص .34

مدیریت نحوه استفاده و بازخرید مرخصی تا  روز منظور گردد. 4قانون کار براي هرکارگر حداکثر  66موضوع ماده 
 سقف مذکور به عهده پیمانکار می باشد.

طبق  و... کارگران خویشفوق العاده مأموریت روزانه  ،اضافه کار ،مزایا پیمانکار ملزم به پرداخت کلیه حقوق و .35
بندي مشاغل شرکتهاي خدماتی، پشتیبانی وتامین نیروي اعمال طرح هماهنگ طبقه 96و  95سال مصوبات قانون کار در

 انسانی می باشد.
عتبار دانشگاه داشته باشدوحسب ماه حقوق پرسنل خود را درصورت نرسیدن ا دوپیمانکار بایستی توانائی پرداخت  .36

 مورد نسبت به پرداخت اقدام نماید.
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دانشگاه کاشان  16090-55584ریال می باشد که بایستی به حساب 100،000،000مبلغ سپرده جهت شرکت در مناقصه  .37
 واریز گردد.صرفا به صورت نقدي نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان 

مبلغ قرارداد می باشد که ماهیانه از مبلغ قرارداد کسر و در ابتداي قرارداد  %10برابر میزان تضمین حسن اجراي تعهدات  .38
مبلغ کل قرارداد بصورت ضمانت نامه بانکی تحویل دانشگاه خواهد شد و درصورت حسن انجام کاردر پایان  %5نیز 

 مدت قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد گردید.
ج الزم وکالت بالعزل می دهد چنانچه نسبت به تعهدات خویش به پرسنل تحت پیمانکار به دانشگاه ضمن عقد خار .39

پوشش و سازمان تأمین اجتماعی و اداره دارایی عمل ننماید رأساً از محل کارکرد ماهانه شرکت، سپرده آن شرکت 
 ور پرداخت نماید.نزد دانشگاه و ضمانت نامه را بدون نیاز به هیچ حکم قانونی دیگر برداشت نموده و به مراجع مذک

هیات وزیران وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش  15/12/84مورخ  84515مصوبه شماره  4به موجب بند  .40
به حساب بانکی که  )مطابق لیست تنظیمی پیمانکار(و سایر پرداختهاي قانونی کارگران پیمانکاران طرف قرارداد 

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

 لیستهاي مربوط شامل مالیات، بیمه و... خواهد بود.
 زمینه واگذاري، قرارداد منعقد نماید.هر شرکت می تواند درصورت برنده شدن در دو  .41
امتیاز داده شده توسط  الزامی است. مسئول خدمات دانشگاهقبل از پایان مهلت شرکت در مناقصه با مصاحبه پیمانکار  .42

 مسئول خدمات دانشگاه در انتخاب برنده مناقصه موثر خواهد بود.
فیش پرداختی بابت سپرده شرکت حاوي  الف)پیشنهادات بایستی مدارك الزم را در سه پاکت دربسته جداگانه پاکت  .43

شامل مدارك ثبت و اساسنامه شرکت، ترجیحا داشتن کد معامالتی (در صورت برنده شدن در مناقصه،  ب)در مناقصه، 
مدارك گاه، کد معامالتی را به دانشگاه ارائه نماید.)، پیمانکار موظف است ظرف مدت دو ماه از شروع به کار در دانش

مورد حسن انجام کار، تراز مالی یک سال  حداقل یکمربوط به صالحیت انجام کار در زمینه موضوع واگذاري، 
شرایط مناقصه مهر و امضاء شده  ،گذشته در امور خدماتی و نظافتی به عالوه گواهی و تأیید موجودي توسط بانک

(امتیاز داده شده توسط رئیس اداره امور عمومی دانشگاه تأیید شده شرکت در مصاحبه حضوري با  توسط شرکت، فرم
فرم بهاي پیشنهادي، آنالیزدقیق هزینه  ج) دانشگاه در انتخاب برنده مناقصه موثر خواهد بود.) اداره امور عمومی مسئول 

 20/11/95مورخ شنبهچهارروز  پایان وقت اداري هاي اصلی و پایه واگذاري حداکثر تاها، تکمیل شده جدول هزینه
 بلوار قطب راوندي  -واقع در کاشان 03155912220به دفتر معاونت اداري و مالی دانشگاه، تلفن تماس 

ارسال نمایند. به پیشنهادات مبهم و مشروط براساس درصد یا اضافه نسبت به حداقل قیمت  87317-51167کدپستی 
(مدارك ارسالی داده شده و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر نخواهد شد. 

 قصه باشد)می بایست مطابق موارد مندرج در فرم تقاضاي شرکت در منا
 متقاضی بایستی موضوع آگهی مناقصه را روي پاکتهاي الف، ب و ج ارسالی درج نماید. .44
سازمان مرکزي دانشگاه باز و قرائت  درمحل 23/11/95شنبه مورخ  روز صبح 9ساعت کلیه پیشنهادات واصله راس  .45

 3خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان درجلسه مذکور بالمانع می باشد. الزم به ذکراست حداکثر 
 پیشنهادها بررسی وبرنده مناقصه اعالم خواهد شد. ،پس از این تاریخ کاري روز

 نمی نماید.تکلیف و یاسلب اختیار براي دانشگاهکننده وایجادشرکتایجادحقی براي ، شرکت درمناقصه وارائه پیشنهاد  .46
شان             .47 شگاه کا شگاه، دان شاخص هاي مدنظر دان ساس  صه برا شرکت کنندگان در مناق شده به  می  باتوجه به امتیاز داده 

صه گر داراي امتیاز باالتر را تا    شنهادي مناق شنهادي     5تواند قیمت پی شتر از حداقل قیمت پی شده توسط  ا درصد بی   رائه 
 پیمانکاران مورد پذیرش قرار دهد.

 دانشگاه در رد یک یاتمام پیشنهادات مختاراست. .48
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ضمن ضبط سپرده وي باتشخیص کمیسیون مناقصه به ترتیب  ،درصورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف شود .49
دي سپرده وي نیز به نفع دانشگاه وضعیت برنده دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درصورت استنکاف برنده بع

 است اتخاذ تصمیم پس از انجام مراحل الزم بعدي بعهده کمیسیون مناقصه خواهد بود.ضبط خواهد شد. بدیهی
 مناقصه دریافت خواهد شد. ههزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه از برند .50
پیمانکار با دوماه اعالم کتبی قبلی وموافقت فسخ قرارداد منعقده از طرف دانشگاه بایک هفته اعالم قبلی و ازطرف  .51

 دانشگاه مجاز خواهد بود.
 ودانشگاه هیچ تعهدي دراین خصوص ندارد.وحقوقی بودهکلیه تعهدات خودنسبت به اشخاص حقیقیپیمانکارمسئول .52
 پیمانکار موظف به رعایت کلیه تذکرات نمایندگان دانشگاه خواهد بود. .53

 .کلیه موارد فوق مورد قبول است
 نام ونام خانوادگی مدیرعامل شرکت  :

 مهروامضاء
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 برنامه امور خدماتی و نظافتی خوابگاههاي دانشجویی
 مدیریت امور دانشجویی

 
 ظروف زباله  روزانه شستشوي  -1
 شستشوي تانکر آب تصفیه، درصورت لزوم -2
 سرویس ها و حمامها  روزانه نظافت  -3
 کریدورهادرشیشه سالنها ماهیانه نظافت  -4
 ، با وسایل الزم و بدون استفاده از آبهااجاق گاز روزانه نظافت -5
 روزانه کف آشپزخانه ها  نظافت  -6
 درب اتاقها و چهارچوب دربها  ماهیانه دستمال کشی  -7
 ویزیون و سایت کامپیوتر  و تل سالن مطالعهروزانه نظافت  -8
 دوبارروزي نظافت کف راهروها و کریدورها  -9

 ی ها روزي دوباریی ها و آینه دستشوینظافت کاسهروشو -10
 نرده ها و پنجره ها و دیوارها  ماهیانه گردگیري  -11
 گردگیري کامپیوترها و تلویزیون و میزهاي مربوطه هفته اي دوبار -12
 حباب المپها و کپسول آتش نشانی هفتگی گردگیري  -13
 دیوار و کف حمامها  هفتگی  رسوب زدایی -14
 چربی زدایی)(دیوار آشپزخانه ها هفتگی رسوب زدایی   -15
 کف سرویس ها  روزانه  زدایی رسوب -16
 شیرآالت  هفتگی رسوب زدایی  -17
 جابجایی لوازم و وسایل و انتقال لوازم به طبقات -18
 روزي دوبارسالن هاي مطالعه و اتاقهاي تلویزیون  ،آشپزخانه ها ،تخلیه زباله حمامها -19
 انتقال زباله به خارج محوطه خوابگاه  -20
 براي عصرهاو تخلیه زباله  تامین نیروي موردنیاز جهت نظافت آشپزخانه ها -21
 تامین نیرو براي تمامی روزهاي هفته  -22
 امور دانشجوییمدیر تشخیص  سایر امور حسب -23
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 امور خدماتی مجموعه تربیت بدنی
سرویس هاي                    .1 شوي  ست ش شامل تی زدن،  شی و فوق برنامه  سهاي آموز صلی قبل و در حین برگزاري کال سالن ا نظافت 

 جایگاه تماشاچیان با مواد شوینده.بهداشتی ، راهروها،رختکن ها و 
 نظافت و تی کشیدن سالن تنیس روي میز .2
 نظافت و تی کشیدن سالن تیراندازي .3
 نظافت و تی کشیدن سالن کشتی .4
 (سالن مهر) دستمال کشی دستگاههاي بدنسازي-دستمال کشی آینه ها–نظافت سالن بدنسازي شامل جارو کردن  .5
 کشی دستگاههاي آن. نظافت آزمایشگاه تربیت بدنی و دستمال .6
 دستمال کشی آینه ها، دستمال کشی دستگاهها بصورت روزانه-نظافت سالن ورزش خوابگاه دختران شامل جارو کردن .7
سانسهاي آموزشی و فوق برنامه شامل شست وشوي لباس کنی                .8 نظافت و شست و شوي مجموعه استخر در حین و بعد از 

 و جایگاه تماشاگران. و جکوزيسوناها  –سرویس هاي بهداشتی   -ها 
 تهیه و توزیع چاي در طول روز در اطاقهاي اداري مجموعه استخر و سالن  .9

شامل تی زدن   .10 شی میزها     –نظافت اطاق ها و راه روهاي اداري  ستمال ک شوي              –د ست و  ش سنگ ها و  شی  ستمال ک د
 سرویس هاي بهداشتی در دو قسمت استخر و سالن ورزش

 و مسابقات و سایر  امور تبلیغاتی در داخل و خارج دانشگاهاطالعیه   –پوستر  –نصب بنر  .11
 نظافت سالیانه مجموعه استخر و تخلیه آب آن در زمان مقرر شامل شستشو با جوهر نمک و رسوب زدائی از کف استخر .12
 نظافت پشت بام ها قبل از شروع فصل زمستان و برف روبی از آنها در مواقع مقتضی   .13
ن در مواردي که امکان حضور نیروهاي تربیت بدنی در مجموعه نمی باشد نظیر سالن ورزشی  گزارش به موقع خرابی اماک .14

 خوابگاه دختران
پذیرایی در مراســم و مناســبت هاي تربیت بدنی مانند افتتاحیه و اختتامیه مســابقات درون دانشــگاهی، مســابقات همگانی،     .15

 منطقه اي و قهرمانی کشور
 هاي خدماتی می باشد و از طرف تربیت بدنی دانشگاه اعالم می گردد.انجام سایر اموري که در حیطه کار .16

 عالوه بر این با توجه به نوع فعالیتهاي تربیت بدنی موارد ذیل نیاز به حضور نیروي خدماتی دارد.  
 کنترل ورود و خروج دانشجویان به مجموعه سالن ها و استخر شامل:  -1

 کفشداري •
 سرقتکنترل رختکن ها جهت جلوگیري از  •
 تحویل دادن و تحویل گرفتن وسایل ورزشی جهت برگزاري کالس هاي تربیت بدنی و فوق برنامه ها   •
 تحویل گرفتن و تحویل دادن موبایل جهت جلوگیري از فیلمبرداري در مجموعه هاي ورزشی •
 ت هاي هفتگی دانشجوییشبسته بندي و تدارك صبحانه جهت برگزاري کوهگ •

شگاه و همچنین فعالیت هاي فوق برنامه  الزم به ذکر است مجموعه ه  اي تربیت بدنی به دلیل عقد قرارداد با ارگانهاي خارج از دان
ــابقات   ــامل برگزاري مسـ ــاب     -اردوهاي تدارکاتی تیم ها –شـ ــاتید و تمرینات کارمندان عمالً همه روزه (با احتسـ تمرینات اسـ

 تی مدنظر قرار گیرد.فعال می باشد که این مورد بایس 24روزهاي تعطیل) تا ساعت 
حضور یک نفر از پرسنل   ،و سایر امور مرتبط با آنواقع در خیابان کمربندي خواهران  واحد ضمنا، عالوه بر نظافت سالن ورزشی 

 خدمات در موقع برنامه هاي ورزشی الزامی است.
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 نوع مارك وبرند شرکت مواد ردیف 
 شرکت من گلرنگ جوهر نمک 1
خاکسترپریل     ریکا 2  
 اکتیو   گلرنگ رایت 3
حت گلرنگص وایتکس -خشنود وایتکس 4  
1نوع مرغوب درجه  سیم ظرفشویی 5  
1نوع مرغوب درجه  اسکاج 6  
 رز مریم دستکش 7
1نوع مرغوب درجه  ماسک ساده 8  
1نوع مرغوب درجه  ماسک فیلتردار 9  
40×25پاکت زباله   10 1نوع مرغوب درجه    
70×50پاکت زباله  11 1نوع مرغوب درجه    
90×70پاکت زباله  12 1نوع مرغوب درجه    
120×90پاکت زباله  13 1نوع مرغوب درجه    
سانت90تی نخی بزرگ 14 (چله اي)1نوع مرغوب درجه    
سانت50تی نخی کوچک 15 (چله اي)1نوع مرغوب درجه    
1نوع مرغوب درجه  تی پالستیکی 16  
1نوع مرغوب درجه  شیلنگ 17  
1نوع مرغوب درجه  تلمبه دستی 18  
 اکتیو براق کننده شیر آالت 19
1نوع مرغوب درجه  جاروبلند موئی 20  
1نوع مرغوب درجه  جارو دستی 21  
دریا -برف  تاید 22  
(گاز پا ك کن)جرم گیر 23  اکتیو 
1نوع مرغوب درجه  چکمه 24  
1نوع مرغوب درجه  پارچه تنظیف  25  
1مرغوب درجه نوع  خاکبردار 26  
1نوع مرغوب درجه  کاردك 27  
1نوع مرغوب درجه  کفش ایمنی 28  
1نوع مرغوب درجه  لباس کار 29  
1نوع مرغوب درجه  پودر کاد کبود 30  
1نوع مرغوب درجه  اسید 31  
1نوع مرغوب درجه  فرچه دستشویی 32  
1نوع مرغوب درجه  فرچه سیمی 33  
1نوع مرغوب درجه  شامپو فرش 34  
1نوع مرغوب درجه  جرم گیر کیبورد 35  
 اکتیو   گلرنگ مایع چند منظوره 36
 رخشا پودر جرم گیر 37
 مرغوب دستمال نانو 38
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 جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکت هاي خدماتی ، پشتیبانی وفنی مهندسی
 1395در مورد کارگران براي اجرا در سال 

 
 هماهنگ طبقه بندي مشاغل شرکت هاي خدماتی ، پشتیبانی وفنی مهندسیجدول مزد روزانه طرح 

 1395در مورد کارگران براي اجرا در سال 

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 یکمزد گروه  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 دوازدهمزد گروه  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 خدماتی و نظافتی دانشگاه کاشان از 

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

 مدیرعامل
مونه امضاي ن  ماره ثبت:                                             شنوع فعالیت :                                                                            

 رئیس هیأت مدیره
 

 آدرس:شماره تلفن ثابت و همراه:نمونه مهرشرکت:
 

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

 .ت:                    ت          نام ونام خانوادگی و رئیس هیئت مدیره:                         فرزند:                   ش.ش:     
رزند:                  ش.ش:                  ف                                    (حداقل دو نفر): خدماتشرکت درامور  نمایندهنام و نام خانوادگی 

 ت.ت:             
 

 مدرك و رشته تحصیلی:                            دانشگاه اخذ مدرك:

 یت داشته اید، ذکرنمائید.درصورتی که قبال نیز درزمینه واگذاري و سایر زمینه ها فعال
 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: 

 نماینده رسمیمعرفی نامه شرکت متبوع براي  .1
  معامالتیکد  .2
 مسئول خدمات دانشگاهفرم شرکت در مصاحبه با  .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 کار حداقل یکمدارك مربوط به صالحیت انجام کار در زمینه موضوع واگذاري و .7
 تراز مالی یک سال گذشته در امور خدماتی و نظافتی 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
 زینه ها بابت هزینه هاي پایه، سایر هزینه ها و سودبرگه یا برگه هاي آنالیز دقیق ه .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  امور خدماتی و نظافتیفرم شرکت در مصاحبه حضوري مناقصه 
  

گواهی می شــود    
خانم
یه و آشــنایی با مســائل .............. براي توج.......................... نماینده شــرکت ....................................... آقاي

شگاه درمصاحبه حضوري روز     /    متعدد خدماتی و نظافتی  پایه   ،شرکت نموده و همچنین جدول هزینه هاي اصلی   1395 /11دان
 مربوط تحویل ایشان شد.و فهرست مشاغل و گروه هاي مزدي واگذاري 

 
 امیرحسین حکیمی

 امور عمومیرئیس اداره 
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الی ع ت سمه   ب

مور  ا اقصه  من دي  پیشنها هاي  ب ظافتیفرم   ن و  تی  ز  خدما ا کاشان  ه  نشگا ا  1/12/59دا  1/12/96ت
: ی ض ا ق ت م ت  ک ر ش م  ا  ن

: ع و  ن
د ش ا ب ی  م ل  ا ی ر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ه   ن ا ه ا م ی  ت ف ا ظ ن ت  ا م د خ ر  و م ا ي  د ا ه ن ش ی پ غ  ل ب م  ( ف ل  .ا

ل  ن س ر پ ر  و م ا ي  د ا ه ن ش ی پ غ  ل ب م  ( هب ن ا ه ا م ي  ر ا د ا / ی ت ک ر 2ش 3 8,0 1 9,7 .ر 36 د اش ب ی  م ل  ا ه ( ی د ه ع ه  ب ه  ن ی )دهز ت اس ه  ا گ ش ن  ا
ه ن ا ه ا م ع  م ج  ( ) ج ب  + ف  ل ا ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ر. د ش ا ب ی  م ل  ا  ی

آوري  د ا رم 1ی ف ین  ا ري  ذا گ ا و د  ر مو مشخصات  و  اقصه  من یط  ا شر ز  ا کامل  طالع  ا ا  ب م.:  ی مود ن کمیل  ت ا   ر
ادآوري  اضافه 2ی ا  ی درصد  راساس  ب شده  ه  ئ ا ر ا دات  ها پیشن وهمچنین  مبهم  و  مشروط  دات  ها یشن پ ه  ب  :

ر  مقر زموعد  عدا ب که  تی  ا د ا ه یشن پ و  کافی  مدارك  و  ه  رد سپ فاقد  و  شده  ه  د ا د قیمت  حداقل  ه  ب نسبت 
شد. هد  خوا ن ه  د ا د ر  ث ا رتیب  ت  ً ا ق مطل  ، شود   واصل 

 توضیحات:
 امضاي مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل 

 مهرشرکت                                                              
 تاریخ:                                                              
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