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 1/12/96تا  1/12/95از شرایط مناقصه واگذاري امور فضاي سبز دانشگاه کاشان 
 

عبارتست از: انجام همه فعالیتهاي مربوط به نگهداري فضاي سبز درمحدوده هاي دانشگاه کاشان موضوع واگذاري
 دانشگاه به شرح ذیل: )درحد متعارف به تشخیص کارشناس فضاي سبز (ناظر

 امور فضاى سبز توسط پیمانکار بایستى انجام گیرد:که بابت نگهداري یی اهم فعالیتها -الف
 تعمیروترمیم جویهاى درختان وکرتهاى گل ونهال درتمام نقاط دانشگاه  .1

 اراین کارقت یکبزینتى وگلهاى فصلى نیازاست هرچند و کرتهايتوضیح : بمنظور بهترکردن آبخور درختان و سله شکنى 
 گیرد.انجام بایستی بیشتر ط گرم وخشک انجام شود . این امر درنقا

 )هاى مختلف گیاهىبراى گونه(آبیارى طبق برنامه زمان بندى  .2
 باربشکل بارانى 2توضیح : چمن : هر روز  

 شوند. بار آبیارىروز یک  )20 – 15( بار ودرسایر مواقع2اى  همیشه سبز سوزنى : درایام گرم تابستان تاهفتهدرختان
 اى یک باربار ودرسایر مواقع هفته2اى  خزان : درایام گرم تابستان تاهفته هاى درختىگونه
 اى یکباربار و درسایر مواقع هفته2اى  هاى دائمى دارویى : درایام گرم تابستان تاهفتهگونه
 بار2یا  1اى  بار ودرسایر مواقع هفته3اى  هاى انواع رز : درایام گرم تابستان تاهفتهگونه
 توسط کارشناس دانشگاه اعالم میشود.، اى طبق برنامه کاشت ونوع قلمهخزانه هاىگونه
 اى یکباربار وسایر موارد هفته2اى  هاى گیاهى موجود درپاسیوها: درایام گرم تابستان هفتهگونه

 به منظور آبیاري موثر و محدودیت در منابع آبی برنامه ریزي آبیاري شبانه اجتناب ناپذیر است.
 )د دامى وشیمیائى (براساس امکانات ونظر کارشناس دانشگاهپخش کو .3

در خالل وچمن هاى زمینىشخم پائیزه وبمنظور رشد بهتر گونه ،هنگام توسعه ،سازى کرتهاى خزانهتوضیح : قبل از آماده
 فصل رشد ازکودهاى شیمیائى ودامى استفاده شود.

 )رشناسطبق آموزش ونظر کا(وقلمه گیرى ازآنها  هاى مختلف گیاهىهرس درانواع واشکال مختلف روى گونه .4
 وجین و ریشه کنى علفهاى هرز به اشکال مکانیکى وشیمیائى  .5
 )براساس امکانات موجود ونظر کارشناس دانشگاه(سمپاشى علیه آفات وامراض نباتى  .6
 چمن زنى و واکارى چمن  .7
 گیرد.لیه نقاط انجامروز یکبار درک )20 – 15(توضیح : چمنزنى بادستگاه چمنزن ویاسایر موارد درخالل فصل رشد هر  .8
 هاى سبزپرچین زنى حاشیه .9

ائیز نیز درزمستان یاپاربرحسب وضعیت آب وهوا صورت گیرد.ب )1-2ها (توضیح : درخالل فصل رشد پرچینزنى حاشیه .10
 هرس کلى شود.

 وجودمامکانات  ار ونهال بسته به فصل ک وء جمع آورى گلها ونهالهاى خشک شده وجایگزینى آنها بانشا .11
 )نهال و... ،گل(واکارى به اشکال مختلف  .12
انشگاه با دفضاهاي باز (معابر،  ،روهاى محوطه فضاى سبزها وپیادهآبروها وجوىها، ، پاسیوننظافت داخل باغچه ها .13

به واردى کهم وکلیه از خاروخاشاك همکاري شرکت خدماتی) و تعبیه و تخلیه کلیه نایلون زباله سطل هاي زباله آنها
 بینى شده .هاى آن به محل پیشرساند و حمل زبالهزیبائى مجموعه آسیب مى

 ها برحسب نیاززیاد کردن خاك باغچه تسطیح وکم و ،تعویض .14
 هاى گیاهى تراس بندى و بندگذارى کرتها وجویهاى مخصوص انواع گونه .15
  )ج و...نارن ،نظیر پالم(وبوران شدید هاى گیاهى ازسرماى زمستانى ویخبندان وبرف حفاظت برخى از گونه .16
 شکل دهى وفرم دهى به درختان ونهالها .17
 عملیات پیوند زنى درصورت نیاز .18
 ءسازى وکرتهاى گل بمنظور بذرکارى وتهیه نشاانجام کلیه عملیات شخم وآماده .19
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وبی رو برف دید شدهاى با بسیج کلیه نیروها درمواقع اضطرارى وانجام تدابیر حفاظتى درمقابل سیل وبارانهاى سنگین و .20
 در فصل زمستان. معابر ،درختان

 انشگاه دوتحویل به واحد فضاى سبز  )(طبق دستورکارشناسو بوجاري آن هاى گیاهى متعدد بذرگیرى ازگونه .21
 ).سمپاشى و.. ،کوددهى ،وجین ،آبیارى(گلخانه شامل  ،خزانه ،اندازى ونگهدارى دقیق نهالستانراه .22
 داربست ونظایر آن  ،ى مختلف گیاهى بروى تاالرهاهدایت وبستن گونه .23
 هاى سالنهاى ادارى وخوابگاههاى وسلف سرویس تعویض گلدان وخاك گلدان درمحوطه .24
 آموزش وتوجیه کارگران درامرنگهدارى دقیق ومؤثر از وسایل موتورى فضاى سبز .25
 )كشن ریزى وپخش خا ،ترکیدگى ،انجام برخى امورمحوله نظیر (کندن جاى لوله آب .26
 مشارکت در عملیات برداشت گل محمدي در مزرعه مربوطه و تحویل به متصدیان امر. .27
 )2(طبق جدول شماره  .محلهاي احداث شدهدر نگهداري از آبیاري قطره اي و بارانی  و يراپراتو .28
 برخی امور خدمات عمرانی و ساختمانی زیرنظر مدیریت فنی و طرحهاي عمرانی. .29

 باشد:رى امورفضاى سبز به شرح ذیل مىهاى مشمول واگذامحدوده )ب
 پاسیو3وپاسیوهاى مربوطه به تعداد   دانشکده علوممحوطه اطراف ساختمان  .1
 محوطه اطراف ساختمان آموزش وپاسیو شرقى آن  .2
 ومحوطه جلو موتورى وبلوار آن وپاسیو غربى ساختمان ادارى  دانشکده علوملع جنوب ساختمان ض .3
 ي اساتید وتربیت بدنیکو ،محوطه مهمانسراى اساتید .4
  و ساختمان مشاوره حوطه ایستگاه گازم .5
 محوطه سلف سرویس واطراف آن  .6
 3متأهلین  -امامی خوابگاه 2متأهلین  – به انضمام خوابگاه باباخلیلبلوك  5حوطه خوابگاه خواهران به تعداد  م .7
 و پارك مربوطه و درمانگاهبلوك 3حوطه خوابگاه برادران به تعداد  م .8
 تکارى اکالیپتوسهاى دانشگاه وبلوار اصلى دانشگاه رخخطوط د .9

 آزادگان کیلومتر وخطوط درختکارى شهرك صنعتى6 خطوط درختکارى شرق وغرب دانشگاه به طول مجموعًا .10
 مجموعه آمفى تئاتر روباز وسرپوشیده دانشگاه  .11
 شاسى ونهالستان دانشگاه  ،مجموعه خزانه گلخانه .12
 قع در خیابان کمربندى وا و پردیس دانشگاهی واحد خواهرانمحوطه فضاى سبز  .13
 ساختمان مرحوم دکتر ارشديمحوطه فضاي سبز  .14
 )محوطه فضاى سبز مجموعه آزمایشگاه شیمى واقع در خیابان امام خمینى (ره .15
 دانشگاه (پردیس راوند)ورودى اصلى  پاركحوطه فضاى سبز م .16
 اداره رفاهو  )هبان خوابگاههابلوار کمربندي دانشگاه (از ساختمان دفتر فنی تا مقابل نگ .17
 ساختمان مرحوم دکتر اسالمیمحوطه فضاي سبز  .18
 محوطه فضاي سبز پژوهشکده نانو .19
 محوطه کارگاههاي دانشکده مهندسی .20
 مدخل ورودي خوابگاههاي مجموعه مرکزي .21
 فضاي سبز محوطه مسجد دانشگاه .22
 فضاي سبز ساختمان ستاد اساتید .23
 یدان آزادگان و خبازخانهمجموعه بلوارهاي انتهایی دانشگاه وم .24
 و خانه رفاهی محوطه خانه فرهنگ .25
 مجموعه مرکز اسانس قمصر و ویالهاي مربوطه .26
 مرکز رشد دانشگاه واقع در میدان جهاد .27
 و گذرگاه نسیم محوطه دانشکده علوم انسانی و پاسیون هاي مربوطه .28
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 )محوطه سالن اجتماعات (فیض .29
 محوطه گلزار شهداي گمنام. .30
 ، پاسیوهاي مربوطه.هندسیمحوطه دانشکده م .31
 محوطه سازمان مرکزي و پاسیوي مربوطه .32
 دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین واقع در شهرستان آران و بیدگل .33
 محوطه خوابگاه شهید احمدي روشن .34
 محوطه دانشکده حقوق و پاسیوهاي مربوطه .35

صه گران ل مناقاي سبز دانشگاه تحویهنگام مصاحبه با مسئول فضجدول مربوط به وسعت فضاي سبز دانشگاه به  تذکر:
 خواهد شد.

 سایر موارد مربوط به شرایط واگذاري:
. )ارکتقویم (ید م نماپیمانکار بایستی برنامه کاري خود رابراساس برنامه ابالغ شده از سوي کارشناس دانشگاه تنظی .1

صورت ش کار تهیه وبهمچنین موظف است پس از سرکشی هاي منظم و مستمردرقبال کارهاي انجام شده گزار
 ست.امی اهفتگی دراختیار کارشناس قراردهد. ارسال لیست کارگران حاضر به کار همراه گزارش ارسالی الز

ات راه بامشخصان هملیست کاملی از کارگر و قبل از شروع قرارداد، پیمانکار موظف است پس از تعیین کلیه کارگران .2
 شناس دانشگاه قراردهد.سجلی، آدرس و شماره تماس آنها دراختیار کار

 پیمانکار حق خروج هیچگونه مواد ومنابع گیاهی را به خارج از دانشگاه ندارد. .3
اعی را و زر پیمانکار حق استفاده خصوصی از اراضی وامکانات مختلف دانشگاه بمنظور تولید نباتات باغبانی .4

روي ست نیمصر، پیمانکار موظف اندارد.ضمنا در زمان برداشت گل محمدي از مزرعه گل محمدي مرکز اسانس ق
شغول بکار ند، محاضر درمحل مربوطه را درکنار کارگران فصلی که توسط دفتر فنی و فضاي سبز سازمان دهی می شو

ایر سار و کنموده و در امر چیدن گل محمدي و تحویل آن مشارکت داشته باشند، بدیهی است نحوه کار، زمان 
 ی و فضاي سبز مستقر در محل کنترل می گردد.عملیات مربوطه توسط ناظر دفتر فن

ضمنا  )وداردهاي موجستاندپیمانکار بایستی از تعداد کارگر مورد توافق با کارشناس دانشگاه استفاده نماید. (براساس ا .5
 ناظر(ه کارشناس بي را ازبین کارگران تعیین شده یکنفر را به عنوان سرکارگر انتخاب نموده و بااعالم شرح وظایف، و

و  ی استعالجیی، مرخصاخراجی، بازنشستگ(ازجمله  )به هردلیل(معرفی نماید و چنانچه درطول دوره قرارداد  )دانشگاه
نسبت  )یگر اصلتازمان انتخاب کار(حجمی ازکار باقی بماند پیمانکار موظف است  )مازاد مصرف مرخصی استحقاقی
 به جایگزینی نیرو اقدام نماید.

 ار به غیر راندارد.پیمانکار حق واگذاري ک .6
 ماید.نفاده پیمانکار موظف است از نظرات کارشناس دانشگاه به منظور جایگزینی نیروها در نقاط مختلف است .7
ائید ایستی به تبارگر کپیمانکار بایستی از کارگران با توانائی ومهارت الزم استفاده کند. میزان توانائی و مهارت  .8

 کارشناس دانشگاه رسیده باشد.
ي گاه را برادانش کار در ساعات عرف و قانونی کار روزانه، حق استفاده از توان و نیروي کارگري موجود درپیمان .9

 مقاصد خاص در خارج از دانشگاه ندارد.
به  زآنها ملزمنوع اپیمانکار موظف است از نهاده هاي قابل دسترس بنحو بهینه استفاده کند و درصورت هدر دادن هر .10

 ی گردد.مجریمه هزینه ها ازمحل کارکرد کسر  %50. درغیراینصورت بااحتساب اصل و جبران و جایگزین است
جاروي دست برف روبی، دسته بیل،  کتهبیلچه، قیچی گوشه گیري چمن،  ،تهیه وتامین وسایل مورد نیاز از قبیل (بیل .11

 ،انواع آبپاش و سرآبپاش ،اره ،وجین کن  ، کفش کار،چکمه ،دستکش ،شیلنگانواع  ،کلنگبلند، کیسه نایلون زباله،
و نیز  دستیک شامل بلوز و شلوار کار ساالنه (لباس کار  ،کاله ،فرقون ،انواع قیچی هاي باغبانی ،کششن ،ماسک
 ،دستکش چرمی و برزنتی ،آبچرخان ،چکش ،قلم ،طناب نخی و پالستیکی ،کلمن ،)یک دست یزمستانگرم کاپشن 
بعهده پیمانکار خواهد بودو  )، تلمبه دستی، چارشاخ، تبر، خاك بردارییچی پرچینزنق ،برس فلزي ،ماسک ،فیلتر
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تشخیص میزان ابزار و وسایل الزم بعهده کارشناس دانشگاه می باشد که بسته به نوع فصل اعالم می گردد. کلیه 
 ر است.تعمیرات و سرویس ابزار آالت فضاي سبز اعم از موتوري و غیرموتوري بانظارت کارفرما بعهده پیمانکا

ه اي پیمانکار می بایست در ابتداي شروع فعالیت در دانشگاه (قرارداد) فهرست اقالم اموالی خویش را طی صورتجلس .12
ج د و خروبا تأیید مسئول فضاي سبز دانشگاه، در اختیار اداره اموال و انبار دانشگاه قرار داده و بابت هرگونه ورو

 به عمل آورد.اموال، هماهنگی الزم را  با اداره مذکور 
د. عرفی نمایبه دانشگاه مبه عنوان سرپرست کارگران تحت پوشش نیمه وقت نماینده نفر  دوپیمانکارموظف است  .13

ریال  500،000مبلغ  روزانهتا دو هفته اول پیمان به دانشگاه معرفی شود. در غیر این صورت  ستینماینده مذکور بای
انون کار هاي مختلف کار، ق. نماینده مذکور می بایست با جنبه بعنوان جریمه از کارکرد شرکت کسر خواهد شد

ور اداري یی امامورمالی وحسابداري آشنایی کافی داشته باشد.حضور فیزیکی ایشان در پاسخگو ،وتامین اجتماعی
هاي کل فضا جهت سرکشی به(دو دستگاه موتور سیکلت) ومالی ومحل فضاي سبز ملموس باشد. ضمنا وسیله نقلیه 

 خلی و بیرونی سازمان مرکزي به عهده پیمانکار بوده و صددرصد الزامی است.دا
 پیمانکار موظف است نیروهاي خود را طبق نظر کارشناس دانشگاه درایام تعطیل بکارگیرد. .14
اجراي ضروري  بمنظور )ماهه اول سال 7پیمانکار موظف است در موارد الزم به تشخیص کارشناس دانشگاه (حداقل  .15

ت به انجام امور شیفت کاري نسب 2بصورت اضافه کار و یا در  )و... ، چمن زنیآبیاري ،ر نظیر (سمپاشیبرخی امو
راي آبیاري شبانه شب در ماه ب 30ماه مذکور و  7را براي  نفر کارگر دوپیمانکار موظف است  محوله اقدام نماید.
 سازماندهی نماید.

 صصی کارشناس فضاي سبز دانشگاه می باشد.پیمانکار موظف به رعایت کلیه تذکرات فنی و تخ .16
 ه نیازي بهچنانچوپیمانکار موظف است ساعات کار کارگري را  باتوافق و نظر کارشناس دانشگاه برنامه ریزي کند  .17

 شیفتهاي دوگانه وجود داشت بدون فوت وقت به مرحله اجرا در آورد.
 مایند.اده نز رنگ با آرم ومشخصات شرکت استفکارگران فضاي سبز بایستی از لباسهاي متحدالشکل ترجیحًا سب .18

ه عهده ... بوحضور ایشان درمحیط دانشگاه بدون لباس کار ممنوع است. تهیه و هرینه لباس کار، کفش، دستکش 
 .)انتخاب نوع، جنس و رنگ بانظر کارشناس دانشگاه می باشد(پیمانکار است. 

ارد گردد وز آن و ماشین آالت مایملک دانشگاه و فضاي سب چنانچه خسارتی توسط ابواب جمعی پیمانکار به ابزار .19
انظر بدین منظور شد. بمی با جبران خسارت وارده بعهده پیمانکار می باشد. برآورد میزان خسارت وارده بعهده دانشگاه

عقد  هنگامهد دردر می دانشگاه به تناسب میزان و نوع وسایل و تجهیزاتی که دراختیار پیمانکار قرا )کارشناس (ناظر
 قرارداد چک یا ضمانت نامه بانکی از پیمانکار دریافت خواهد نمود.

م خواهد باشد فراه رشناسکارفرما محلهایی را جهت انبار و اتاق کار پیمانکار بنحوي که پل ارتباطی بین کارگران و کا .20
 نمود.

 .ار می باشدیمانکارکرد وعملکرد پمجاز به بازرسی مرتب و منظم نسبت به ک )کارشناس دانشگاه (نماینده کارفرما .21
و  خواهد داد قرار کارشناس دانشگاه برنامه ها و دستورات نگهداري را بشکل هفتگی یا روزانه دراختیار پیمانکار .22

داده  نشگاه قراراس داپیمانکار موظف است تقویم کار هرماه را زودتر به منظور بررسی ونتیجه نهایی دراختیار کارشن
 ابجمعی خود ابالغ نماید.ودرنهایت به ابو

 ،نهرکن ،امراض سموم دفع آفات و ،کوددامی و شیمیایی ،خاك ،آب(کارفرما تمام نهاده هاي مورد نیاز از قبیل  .23
خ وانواع می ،چوب ،طناب ،نایلن ،روغن ،سوخت ،ماشینهاي سمپاش و چمن زن مورت زن موتوري ،تانکرآب ،تراکتور

دچار  به دالیلی نشگاهپیمانکار قرار خواهد داد. چنانچه دستگاههاي موتوري دا را دراختیار )و اقسام بذرهاي گیاهی
 ماید.نقص فنی شد پیمانکار موظف است جهت جلوگیري از توقف امور نسبت به تامین موقت آنها اقدام ن

تهیه  ،بزاي سطرح فض ،خاکریزي ،خاکبرداردي ،درزمان توسعه فضاي سبزتمام عملیات مربوط به طرحهاي ساختمانی .24
رارداد به قمدت  وتدارك اقالم گیاهی بعهده کارفرماست وپیمانکار هیچ نقشی دراین رابطه ندارد. چنانچه درطول

 کرد. غییر خواهدداد تدالیلی حجمی از کل کار واگذار شده کاهش یا افزایش یابد به همان میزان درصدي از مبلغ قرار

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

http://www.pdffactory.com


٥ 

 ٥

اشد. بي الزم می نیرو پیمانکار موظف به تامین ،ر فعالیتهاي نگهداريدرصورت نیاز دانشگاه به انجام اموري عالوه ب .25
ید شامل بز جدبدیهی است هزینه هاي مترتبه در قالب قرارداد توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد. توسعه فضاي س

 کار ارکردآبیاري و شخم زنی فضاي جدید احداثی از طریق گواهی ک ،پخش کود ،کرت بندي ،فعالیتهاي تسطیح
 قرارداد گواهی پرداخت خواهد شد. %25اضافی درقالب 

 -اي خدماتیشرکته و باتوجه به طرح طبقه بندي مشاغلپیمانکارموظف به پرداخت کلیه حقوق ومزایاي قانونی پرسنل  .26
 قانون ومقررات کار و تأمین اجتماعی می باشد.پشتیبانی و تامین نیروي انسانی و 

 می باشد. کاري پیمانکار موظف به پرداخت اضافه ،ارج از وقت موظفی کارگراندرصورت نیاز دانشگاه به خدمات خ .27
 ،کند رگزاربدوره هاي آموزشی  ،چنانچه کارشناس دانشگاه ضرورت دانست به منظور باالبردن کارایی کارگران .28

 ید.کارگران را به شرکت دراین برنامه ها موظف نما ،پیمانکار بایستی ضمن تطبیق برنامه هاي خود
 تامین سرویس ایاب وذهاب پرسنل در اوقات غیرمتعارف سرویس کارمندي بعهده پیمانکار است. .29
نکار ه عهده پیمابریال یارانه غذا (ناهار) براي هر روز کاري به هر نفر کارگر تحت پوشش  37،500پرداخت مبلغ  .30

  .واهد شد)مضان پرداخت نخرها، ماه مبارك ، پنجشنبه و جمعهرسمی باشد (براي تعطیالتمی
 ورود کارگران تحت پوشش شرکت براي تأمین غذا از طریق سلف دانشجویی ممنوع می باشد. .31
رسنل تحت پوشش به و هدیه روز زن به پ 96همه هزینه پاداش روز کارگر، همه هزینه مربوط به لوازم التحریر مهر  .32

 عهده  دانشگاه می باشد. 
مل فیزیکی مل کارکرد نیروي انسانی تحت پوشش شرکت و ب: عاالف: عا(بخش 2گواهی عملکرد ماهانه شرکت از  .33

 می باشد و م شدهبرخوردار خواهد بود. میزان گواهی کارکرد بخش الف وابسته به کارهاي محوله انجا )و مدیریتی
ته ارکرد بخش ب وابسمبلغ پیمان بوده و میزان گواهی ک %95درصورت فراهم شدن انتظار ناظر دانشگاه حداکثر معادل 

لزم نمودن ي و مبه نحوه کارکرد رابط و کارشناس پیمانکار، مدیرعامل، اعمال سرکشیهاي مستمر درعرصه هاي کار
 می گردد. مبلغ پیمان را شامل %5کل پرسنل به رعایت اصول انضباطی، اخالقی و کاري می باشد که حداکثر 

گیرندگان رویسر و ساطی عوامل پیمانکار توسط ناظارزیابی از کیفیت و کمیت کار انجام شده و امور اخالقی و انضب .34
مه ماهانه الزح دانشگاه انجام خواهدشد. بدین منظور طبق دستورالعمل نظارتی دانشگاه اقدام شده و پرداخت حق

 شرکت منوط به تایید گزارش ازطریق مکانیزم مذکور می باشد.
طرحهاي  وفنی  تائید مدیر نگی کارشناس مربوطه وانتخاب و بکارگیري کلیه نیروها توسط برنده مناقصه با هماه .35

 خواهدآمد. می باشد در غیراینصورت از پذیرش و بکارگیري نیرو ممانعت بعملدانشگاه  عمرانی
ز اارده ناشی رات وپیمانکار مسئول هرگونه  عملکرد اخالقی، انضباطی و کاري پرسنل خود بوده و جبران تمامی خسا .36

 خواهد داشت. اشکاالت مزبور را به عهده
ون اداري وماسیپیمانکار موظف است نسبت به اختصاص یک دستگاه رایانه و سایر ملزومات جهت اتصال به شبکه ات .37

نجام رکت از این طریق ا) اقدام نماید و مراودات و مکاتبات دانشگاه با ش12دانشگاه براي نماینده خویش موضوع بند (
رح هاي طنی و ذکور و استفاده بهینه از آن براساس گزارش مدیریت فدر صورت عدم تجهیز ملزومات م خواهد شد.

ز نرم ابا استفاده  ارائه گزارش حضور و غیاب ریال از کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد. 2،000،000عمرانی ماهانه 
 افزار جداگانه و ثبت اثر انگشت به مسئول فضاي سبز دانشگاه به عهده پیمانکار می باشد.

  یه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.پرداخت کل .38
یمانکار به پبوطه توسط مه مرهزینه مالیات بر ارزش افزوده مشروط به ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده و ارائه گواهینا .39

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

 خواهد بود. )96ماه (تا پایان بهمن  12بمدت 1/12/95مدت واگذاري از  .40
قانون کار و یشنهادي خود، حقوق قانونی کارگران را با توجه به مصوبات و مقررات پیشنهاد دهندگان بایستی در مبلغ پ .41

  95طبقه بندي مشاغل شرکتهاي خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروي انسانی درسال  تأمین اجتماعی و اعمال طرح هماهنگ
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 یسنوات هیپرداخت پا. پیوست می باشد 95(جدول مزد گروههاي شغلی درسال لحاظ نموده باشند به همراه پایه سنواتی 
از آن به نسبت مدت اشتغال بوده است به صورت کامل خواهد بود و بعد  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 
اعالم شده ازطرف مراجع ذیربط، اصالحات الزم صرفا دراین خصوص و مطابق عناوین هزینه  96کارگري درسال 

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

 می باشد. 96و  95شوراي عالی کار درسال 
ز اشی اوت و ... پرسنل تحت پوشش خویش و نیز صدمات نپیمانکار موظف است براي جبران هزینه حوادث، ف .42

یمه اي عتبر بمبا شرکتهاي  بیمه مسئولیتعملکرد پیمانکار و پرسنل تحت پوشش نسبت به اشخاص ثالث، قرارداد 
ت امور یدیه مدیری.(تایبه نحوي که بدون نیاز به رأي مراجع قضایی خسارت مالی فرد ذینفع پرداخت گردد منعقد نماید.

 قوقی دانشگاه بابت قرارداد منعقده در این خصوص الزم است).ح
المت پیمانکار موظف است قبل از استخدام پرسنل تحت پوشش، نسبت به معرفی پرسنل براي اخذ گواهی س .43

المت دم تایید سورت ع(آزمایشات قبل از استخدام) اقدام نماید و یک نسخه از آن را به دانشگاه تحویل نماید. در ص
ل ی از اشتغا(ناش از کارگران، پیمانکار موظف به اخذ تعهد محضري بابت رفع مسئولیت هر گونه ضرر و زیان هر یک

 ر میباشد.مانکاکارگر بیمار) از کارگران و تقبل مسئولیت توسط خود ایشان میباشد. هزینه آزمایشات بعهده پی
به هنگام  ن شرایط،تهیه و تدوین شده طبق ای غلبه همراه اسامی پرسنل شا واگذاريحداقل و جدول هزینه هاي اصلی  .44

 مصاحبه با مسئول فضاي سبز دانشگاه تحویل شرکت کنندگان در مناقصه خواهد شد.
یره مرخصی ید ذخنیمه وقت و... در دانشگاه و امکان استفاده از مرخصی استحقاقی، بازخر ،نظر به تعطیلی فصلی .45

تا ازخرید مرخصی مدیریت نحوه استفاده و ب روز منظور گردد. 4کثر حدا کارگرهر قانون کار براي 66موضوع ماده 
 پیمانکار می باشد. به عهدهسقف مذکور 

اشد و حسب اشته بدماه پرسنل خود را درصورت نرسیدن اعتبار دانشگاه  یکپیمانکار بایستی توانائی پرداخت حقوق  .46
 مورد نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

ه کاشان نزد دانشگا 16090-55584حسابباشد که بایستی بهریال می 80،000،000رمناقصه شرکت دسپرده جهتمبلغ .47
 واریز گردد.صرفا به صورت نقدي بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان 

رارداد قکسر و درابتداي  مبلغ قرارداد می باشد که ماهیانه ازمبلغ قرارداد %10میزان تضمین حسن اجراي تعهدات برابر  .48
ن مدت ر پایادارداد به صورت ضمانت نامه بانکی تحویل دانشگاه خواهد شد و درصورت حسن انجام کار کل قر 5%

 قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد گردید.
نل تحت ه پرسبپیمانکار به دانشگاه ضمن عقد خارج الزم وکالت بالعزل می دهد چنانچه نسبت به تعهدات خویش  .49

نامه  مبلغ ضمانتوشگاه اداره دارائی عمل ننمایدرأسًا مبلغ سپرده آن شرکت نزد دان پوشش و سازمان تأمین اجتماعی و
 را بدون نیاز به هیچ حکم قانونی دیگر برداشت نموده و به مراجع مذکور پرداخت نماید.

داش ق الزحمه، پاحهیات وزیران وجوه مربوط به حقوق، مزایا،  15/12/84مورخ  84515مصوبه شماره  4به موجب بند  .50
بانکی که  حساب به )مطابق لیست تنظیمی پیمانکار(و سایر پرداختهاي قانونی کارگران پیمانکاران طرف قرارداد 

یز ی گردد وارمتتاح دریکی از بانکها باامضاي مشترك نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد اف
ر قانونی یز کسوخالص حقوق و مزایاي کارگران ذیربط و وارخواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا براي واریز 

 لیستهاي مربوط شامل مالیات، بیمه و... خواهد بود.
ناقصه م دستگاه  براي ایجاد حقی براي شرکت کننده وایجاد تکلیف و یا سلب اختیار ،شرکت درمناقصه و ارائه پیشنهاد .51

 .نمود دو زمینه فعالیت قرارداد منعقد خواهد گذار نمی نماید. دانشگاه کاشان با هرشرکت حداکثر در
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وانـد  ته کاشان می باتوجه به امتیاز داده شده به شرکت کنندگان در مناقصه براساس شاخص هاي مدنظر دانشگاه، دانشگا .52
ئـه شـده توسـط    درصـد بیشـتر از حـداقل قیمـت پیشـنهادي ارا      5قیمت پیشـنهادي مناقصـه گـر داراي امتیـاز بـاالتر را تـا       

 اران مورد پذیرش قرار دهد.پیمانک
 دانشگاه در رد یک یاتمام پیشنهادات مختار است. .53
پرده شـرکت  سحاوي فیش پرداختی بابت  الف)پیشنهادات بایستی مدارك الزم را در سه پاکت دربسته جداگانه پاکت  .54

ر دشـدن   ترجیحـا داشـتن کـد معـامالتی (در صـورت برنـده      شامل مـدارك ثبـت و اساسـنامه شـرکت،      ب)در مناقصه، 
مایـد.)،  نشگاه ارائه مناقصه، پیمانکار موظف است ظرف مدت دو ماه از شروع به کار در دانشگاه، کد معامالتی را به دان

ک سـال  یـ مدارك مربوط به صالحیت انجام کار در زمینه موضوع واگـذاري، دو مـورد حسـن انجـام کـار، تـراز مـالی        
ده توسـط  شـ ید موجودي توسط بانـک، شـرایط مناقصـه مهـر و امضـاء      گذشته در امور فضاي سبز به عالوه گواهی و تأی

سئول فضـاي  م(امتیاز داده شده توسط  شرکت، فرم تأیید شده شرکت در مصاحبه حضوري با مسئول فضاي سبز دانشگاه
شـده   ه هـا، تکمیـل  فـرم بهـاي پیشـنهادي، آنـالیزدقیق هزینـ      ج) سبز دانشگاه در انتخاب برنده مناقصه موثر خواهد بـود.) 

نـت  بـه دفتـر معاو   20/11/95 شـنبه مـورخ  چهارروز  ر تا پایان وقت اداريهاي اصلی و پایه واگذاري حداکثجدول هزینه
 87317-51167اونـدي کدپسـتی   بلـوار قطـب ر   -واقـع در کاشـان   03155912220اداري و مالی دانشگاه، تلفـن تمـاس   

و  فاقـد سـپرده   واضافه نسبت بـه حـداقل قیمـت داده شـده      ارسال نمایند. به پیشنهادات مبهم و مشروط براساس درصد یا
 مطـابق مـوارد   (مـدارك ارسـالی مـی بایسـت    پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر نخواهد شـد.  

 مندرج در فرم تقاضاي شرکت در مناقصه باشد)
 ی درج نماید.ارسالو ج ب  ،متقاضی بایستی موضوع آگهی مناقصه را روي پاکتهاي الف .55
باز و قرائت  درمحل سازمان مرکزي دانشگاه 23/11/95صبح روز شنبه مورخ  9کلیه پیشنهادات واصله رأس ساعت  .56

روز  3حداکثر   کراستذخواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان درجلسه مذکور بالمانع میباشد. الزم به 
 برنده مناقصه اعالم خواهد شد.پس از این تاریخ پیشنهادها بررسی و کاري 

ه ترتیب قصه بضمن ضبط سپرده وي باتشخیص کمیسیون منا ،درصورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف شود .57
دانشگاه  ه نفعوضعیت برنده دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درصورت استنکاف برنده بعدي سپرده وي نیز ب

 ود.واهد بختصمیم پس از انجام مراحل الزم بعدي بعهده کمیسیون مناقصه ضبط خواهد شد. بدیهی است اتخاذ 
 هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه از برندگان مناقصه دریافت خواهد شد. .58
افقت ی قبلی وموم کتبفسخ قرارداد منعقده از طرف دانشگاه بایک هفته اعالم قبلی و ازطرف پیمانکار با دوماه اعال .59

 د بود.دانشگاه مجاز خواه
این خصوص دي دربرنده مناقصه مسئول کلیه تعهدات خود نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و دانشگاه هیچ تعه .60

 ندارد.
 کلیه موارد فوق مورد قبول است.                                                             

 
 

 :شرکت ي مدیرعاملو امضانام و نام خانوادگی 
 مهرشرکت:
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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 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 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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1/12/69تا  1/12/59دانشگاه کاشان از  فضاي سبز فرم تقاضاي شرکت درمناقصه امور  

 مشخصات شرکت:
مونه امضاي ن                                     س:       خ تاسینام شرکت:                                                                             تاری

 مدیرعامل
مونه امضاي رئیس ن                                        ت:       اره ثبنوع فعالیت :                                                                            شم

                                                                            هیأت مدیره
 

 نمونه مهرشرکت:                           اره تلفن ثابت و همراه:شم                                                                              آدرس:
 

                  .ت:   ت             د:                  ش .ش: نام ونام خانوادگی و مدیرعامل:                                      فرزن
 

            .ت:         ت        نام ونام خانوادگی و رئیس هیئت مدیره:                         فرزند:                   ش.ش:       
                                                                                                                                                  

         .ت:     ت                :                   فرزند:                  ش.ش:  فضاي سبزنام و نام خانوادگی نماینده شرکت درامور 
 مدرك و رشته تحصیلی:

 درزمینه واگذاري و سایر زمینه ها فعالیت داشته اید، ذکرنمائید. درصورتی که قبال نیز
 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
 ب:  پاکت

 معرفی نامه شرکت متبوع براي نماینده رسمی .1
  معامالتیکد  .2
 دانشگاه فضاي سبز فرم شرکت در مصاحبه با مسئول .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
 انجام کار در زمینه موضوع واگذاري و دو مورد حسن انجام کار مدارك مربوط به صالحیت .7
 به عالوه گواهی و تأیید موجودي توسط بانک فضاي سبزتراز مالی یک سال گذشته در امور  .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
 گه یا برگه هاي آنالیز دقیق هزینه ها بابت هزینه هاي پایه، سایر هزینه ها و سودبر .2
 تکمیل شده جدول هزینه هاي اصلی و پایه واگذاري مربوطه .3

 نام ونام خانوادگی تکمیل کننده:
 مهروامضاء:

 تاریخ:
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 96-95فرم شرکت در مصاحبه حضوري مناقصه فضاي سبز سال 
  

گواهی می شود    
خانم
......................... نماینـده شـرکت ....................... بـراي توجیـه و آشـنایی بـا مسـائل متعـدد فضـاي سـبز            آقاي

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

 مهندس محسن قرآنی نیا
 مسئول فضاي سبز
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عالی ت سمه   ب

ز  ا کاشان  ه  دانشگا سبز  فضاي  امور  مناقصه  پیشنهادي  بهاي  ا  1/12/59فرم    1/12/69ت
ی: ض ا ق ت م ت  ک شر م  ا  ن

ع: و  ن
ل ب م  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( صه  ق ا ن م  ) ت  ی ل ا ع ف م  ا ج ن ا ي  ا ر ب ه  ن ا ه ا م ي  د ا ه ن ش ی پ غ  ل ب عم ه  ب د  غ   د

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ف  حرو ه  ب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یر. م ل  ا د. ی ش ا  ب
ادآوري  تکمیل 1ی ا  ر فرم  ین  ا گذاري  وا د  مور مشخصات  و  اقصه  من یط  شرا ز  ا کامل  اطالع  ا  ب  :
م.  نمودی

ادآوري  ر2ی د براساس  شده  ئه  ا ر ا پیشنهادات  وهمچنین  مبهم  و  مشروط  پیشنهادات  به  ا :  ی صد 
که  تی  ادا یشنه پ و  کافی  مدارك  و  سپرده  فاقد  و  شده  ده  دا قیمت  حداقل  به  نسبت  ضافه  ا

شد. نخواهد  ده  دا ثر  ا ترتیب   ً ا ق مطل  ، شود  واصل  ر  مقر زموعد   بعدا
 توضیحات:

 امضاي مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل 
 مهرشرکت                                                              

 تاریخ:                                                              
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