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 اسناد مناقصه 

دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان در نظر دارد انجام امور خدماتي دانشگاه را به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد، جدول 

 باشد:زماني انجام مناقصه به شرح زير مي

 12:00ساعت  17/03/1400شنبه مورخ ودلغايت  10/03/1400شنبه مورخ  دوارسال اسناد مناقصه به پيمانكاران از  -1

شنبه روز دو ازو سايت دانشگاه  ارسال و تحويل اسناد مناقصه از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( -2

 پيمانكاران.توسط  12:00ساعت   29/03/1400شنبه مورخ  13:00لغايت ساعت   17/03/1400مورخ 

در اتاق جلسات رياست دانشگاه.  29/03/1400روز شنبه مورخ  13:00بازگشايي پاکات پيشنهاد قيمت در ساعت  -3

 حضور نماينده پيمانكار در جلسه بازگشايي بالمانع است.

 

 اسناد مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:

يتهای خدماتي فعال 2و  1شرايط مناقصه، پيش نويس قراردادهای شماره  : شامل توسط دانشگاه بارگذاری شده در سامانه ستاد اسناد فايل 

انون فرم عدم شمول ق، فرم پيشنهاد قيمت، 2و  1قراردادهای شماره قيمت ،  فرم برآورد و پارک علم و فناوری دانشگاه و پشتيباني دانشگاه

 باشد.ميمنع مداخله کارکنان دولتي 

 :موارد زير باشد شاملتوسط پيمانكار  ر سامانه ستاد د هو بارگذاری شد اسناد تكميل شده

 تواند به يكي از اشكال زير باشد:ريال که مي 4،000،000،000پاکت )الف( محتوی تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ   -1

 و قابل تمديد همانند نمونه پيوست شده.  ضمانتنامه معتبر بانكي با اعتبار حداقل سه ماه 

  به مبلغ فوق الذکر.چك تضمين شده بانكي 

  680100004001086607379294 فيش واريز نقدی به مبلغ فوق و واريز شده به حساب شمارهIR   بنام تمرکز

 وجوه سپرده دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان نزد بانك مرکزی شعبه معامالت ريالي.

 شگاه تحويل داده شود..پاکت )الف( بايد در مهلت مقرر به صورت فيزيكي به دبيرخانه دان 

)صاحبان امضای پيشنهاد دهنده  امضای)فيزيك يا الكترونيكي(مناقصه که تمامي صفحات اسناد به مهر و پاکت )ب( شامل اسناد   -2

از اداره کار و امور اجتماعي  1399تاييديه صالحيت سال  به همراه  آخرين تغييرات و تصوير اساس نامه شرکت و مجاز(

  .گانه( و حداقل رتبه شش)صالحيت هشت 

پاکت )ج( محتوی قيمت پيشنهادی بدون خط خوردگي و بدون هر گونه قيد شرط در فرم مخصوص که به مهر و امضای   -3

ی محاسبه ميانگين به همراه ارائه آناليز قيمت و نحوه. .رسيده است)صاحبان امضای مجاز( پيشنهاد دهنده )فيزيكي/الكترونيكي( 

 قيمت پيشنهادی بايستي بدون لحاظ ماليات بر ارزش افزوده اعالم گردد.ضروری است.  فرم پيشنهاد قيمت
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 توضیحات:

و تضمين  ماندباقي مي، نزد دانشگاه توسط برنده مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه تا امضای قراردادشرکت در مناقصه تضمين  -1

 ساير پيشنهاد دهندگان آزاد خواهد شد.

را بعنوان برنده اعالم خواهد  مناسب ترين قيمتدستگاه مناقصه گزار پس از بررسي دقيق مدارک و پيشنهادهای دريافت شده،  -2

روز پس از اعالن کتبي توسط کارفرما بر اساس قيمت پيشنهادی خود  7نمود. برنده اول مناقصه ملزم است ظرف مدت حداکثر 

نسبت به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و انعقاد قرارداد مبادرت ورزد در غير اين صورت سپرده شرکت در مناقصه 

قصه گزار ضبط خواهد شد و با نفر دوم مناقصه قرارداد منعقد خواهد گرديد. تمام شرايط ذکر شده برای برنده اول در به نفع منا

 مورد برنده دوم نيز حاکم است.

کند و دانشگاه شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق برای شرکت کننده و ايجاد تكليف يا سلب اختيار برای دانشگاه نمي -3

 اند نسبت به رد يا قبول هر يك از پيشنهادات اقدام نمايد.تومي

شرکت کنندگان در پاکات )الف( يا )ب( ناقص باشد، شرکت کننده مذکور اسناد بارگذاری شده در سامانه ستاد توسط چنانچه  -4

 از ليست شرکت کنندگان حذف و پاکت )ج( بازگشايي نخواهد گرديد.

باشد و بايد بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر انعقاد قرارداد با برنده مناقصه الزامي ميارائه تضمين حسن اجرای تعهدات جهت  -5

 به مبلغ پنج درصد کل مبلغ قرارداد تهيه و تحويل کارفرما شود. 

بدون هرگونه قيد  و شرط  مربوطهدر فرم به صورت مجموع )يك قيمت( بايست يم  2و 1های برای قراردادپيشنهاد قيمت ي -6

 ی محاسبه ميانگين به همراه فرم پيشنهاد قيمت ضروری است.ارائه آناليز قيمت و نحوه د.شودرج 

  آدرس دبیرخانه دانشگاه:

ساختمان دانشكده  -دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان -روبروی بيمارستان موسوی -بلوار پروفسور يوسف ثبوتي -زنجان

 دبيرخانه دانشگاه -158اتاق  -رياضي

  33155161 - 33155160شماره تلفن جهت پاسخگويي به سواالت 
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  شرايط مناقصه

 

 

 مدير عامل محترم شرکت......................................

 

 با سالم

و  2000004456000002 به شماره نياز سامانه تدارکات دولت )ستاد(احتراماً پيرو آگهي منتشره  

شرايط مورد نظر اين دانشگاه و مدارک درخواستي و  پايه زنجان دانشگاه تحصيالت تكميلي علومسايت 

 گردد خواهشمندجهت شرکت در مناقصه واگذاری امور خدماتي و پشتيباني به ترتيب ذيل تعيين و ابالغ مي

ثبت  ر سامانه ستادد 29/03/1400مورخ شنبه روز  ظهر 12:00ساعت پيشنهادات خود را حداکثر تا است 

 .دننماي

 مربوط به موضوع مناقصه به شرح زير است: هایمكان

 متر مربع دانشكده  فيزيك  7000

  مترمربع دانشكده شيمي 6000

 متر مربع خانه رياضي 1600 

 متر مربع دانشكده رياضي 4000 

 متر مربع سالن ورزش 1200 

 متر مربع ساختمان پارک علم وفناوری  4000 

 متر مربع کتابخانه ترکمان 1600 

 متر مربع خوابگاه جديد پسران علوم پايه پرديس جديد  6100 

 متر مربع ساختمان رايانه )علوم کامپيوتر( 5300  

 متر مربع دفتر مرکزی تهران شاهين شمالي   1700 

 متر مربع مهمانسراهای دانشگاه واقع در مجتمع مسكوني فجر، قائم و خيابان سوم عارف 1000 

 متر مربع مسجد دانشگاه   1350

 (ICTمترمربع ساختمان پارک علم و فناوری ) 5000

 مترمربع ساختمان مرکز رشد علوم و فناوری های نوين 5025

 مترمربع خانه علم 1700



 
4 

، نظافتي، خدمات نگهبانيامور انجام تأمين نيروی انساني جهت است از  عبارت: ( موضوع مناقصه1ماده

تاسيسات، جابجايي اثاثه و وسائل و ملزومات اداری و خدمات آبدارخانه، باغباني، فضای سبز،  بهداشتي،

 اضطراری.

 با شرايط ذيل :

 الف:امور نظافت:  

ها و های بهداشتي و آبدارخانهها، سرويسها، دربها، صندليکليه ميزها، مبلنظافت روزانه  -1

و زباله های های زباله ها، حمل و تخليه سطلپلهها، راهروها، راهآشپزخانه و   رستوران، کف اتاق

ها، صورت بهداشتي و خارج   کردن آن از دانشگاه، تميز کردن داخل آسانسورها، پنجرهبهآزمايشكاه 

ها و خيابانها و فضای داخل درختكاری شده، ارکينگها و پحياط و محوطه جلوی ساختمان

کالسها، جارو  وبرد خوابگاههای پرديسه باال و پايين و آبنمای داخل ساختمان، تميز کردن وايت

کردن کالسها بوسيله جاروبرقي و مرتب نمودن صندلي کالسها و بازديد اتاق دانشجويان و کارکنان 

 زها و صندليهاو نظائر آنها طبق برنامه دانشگاه.و اساتيد، کتابخانه با تجهيزات، مي

ها، نظافت و ها و پلهراهروها و سالنها، شستشویهای ساختمانها و شيشهکليه پنجرهنظافت هفتگي  -2

های چوبي و نمودارهای نصب شده برروی ديوارها و ها و قابهای عكس و تمثالتميز کردن قاب

ها و طبقات زير زمين و پشت بام و آبنمای داخل ها و تلفنخانهنظافت کليه انبارها و موتورخانه

های کتاب و گردگيری آن، بازديد صندليها و جای دست صندلي ساختمان، محوطه اطراف، نظافت قفسه

 های گردون.های صندليو پايه

ها ها، پردههشامل تميز کردن کليه حبابهای روشنائي و المپ های موجود ، دربها و پنجرنظافت ماهانه  -3

ای، حياط و دستگاه های تلفن و شستشوی کامل ديوارهای حياط آبنما، شستشوی کامل سقفهای شيشه

وسط،  داخل حوض آبنمای وسط و ضدعفوني آن، نظافت کامل کتابخانه، گردگيری کليه کتابها، 

 ها تحت نظارت مسئول کتابخانه. قفسه

 ب: نگهداری فضای سبز

 باشد.به شرح ذيل مي  3واقع در پرديسه دانشگاه و عارف نگهداری فضای سبز 

زني و چمنكاری و بازسازی انجام امور آبياری درختان و فضای سبز طبق برنامه دانشگاه و چمن -1

 های فرسوده.چمن

 کاشت گل و نهالهای تهيه شده توسط دانشگاه در محلهای مورد نياز. -2

 فضای سبز و انتقال آن به خارج از پرديسه. های هرز در محوطهآوری علفکندن و جمع -3

سوزی و نگهداری جلوگيری از ورود افراد غيرمجاز به محوطة فضای سبز و پيشگيری از هرگونه آتش -4

 ها توسط افراد متفرقه.از درختان و گلها جهت جلوگيری شكستن شاخه
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کتور و ماشين آالت ای و تراهای آبياری قطرهو لولهاراضي مربوط به آبياری حفظ و نگهداری  -5

 کشاورزی.

 زني کليه محدوده طبق نظر دانشگاه.وجين کردن گلها و شخم -6

بعد از ها به ها بمنظور اطمينان از جريان برق، روشن و خاموش نمودن پمپسرکشي دائمي به چاه -7

 دانشگاه. رفع نياز 

 گل ها و درختان زني و بذرگيری و بذرپاشيقلمه -8

 ستخر باال جهت برطرف نمودن نياز آبي دانشگاه.انتقال سرريز منبع آب به ا -9

های آب در پرديس قديم و جديد با خاک رس و نايلون جهت ها و کليه فلكهپوشاندن دريچه -10

 زدگي و جلوگيری از سرقت آنها.ديدگي و يخجلوگيری از آسيب

 ای برای جلوگيری از گرفتگي روزنة آنها.های آبياری قطرهبازديد کليه لوله -11

 داشت و برداشت.امورات باغباني اعم از کاشت،  انجام -12

 خدمات اضطراری -ج

سوزی فضای سبز، برف روبي بامها و کليه خيابانها و محوطه )پرديس باال و از قبيل پيشگيری از آتش

جايي اثاثه، وسائل ها، جابهها و توالتها و محوطه، رفع گرفتگي ابتدائي دستشوييپاشي ساختمانپايين(، سم

 ملزومات اداری واحدهای تابعه.و 

 نگهباني -د

اضافه تمامي ايام تعطيلي، زير نظر حراست هنگهباني از پرديسه قديمي و جديد دانشگاه همه روزه ب

 بعهده شرکت خدماتي ميباشد. دانشگاه 

کتابخانه،  ها،ها، اعم از دانشكدهسوزی داخل وخارج ساختمانجلوگيری از سرقت و آتش -1

 محوطه فضای سبز و درختكاری شده و غيره. ،آزمايشگاهها

ها، کنترل ورود و خروج و ثبت کليه محافظت از درختان دانشگاه جهت جلوگيری از شكستن شاخه -2

 ورود و خروجها طبق برنامه دانشگاه.

آالت حفظ و نگهداری اموال دانشگاه که در اختيارپرسنل پيمانكارمي باشد شامل کليه ابزار و ماشين -3

ها، ای، موتورخانهای، سيستم آبياری و آبياری قطرههای آبياری قطرهشيرآالت، پمپ کشاورزی،

سرويس، وسايل باغباني انبارها، کليه تجهيزات داخل ساختمانهای اداری، آموزشي، خوابگاهها، سلف

 و فضای سبز دانشگاه، تاسيسات، کتابخانه، آزمايشگاهها و لوازم کار خدمات و تمامي اموال موجود

 در دانشگاه.

محافظت و جلوگيری از ورود افراد متفرقه به داخل محوطه دانشگاه و فضای سبز و محدودة  -4

 درختكاری شده.
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کاری دانشگاه ها و امورات ديگر بعد از اتمام ساعتها، شيرهای آب، المپبازديد کليه درها، پنجره -5

ماندن المپ اتاقها و خرابي شيرآالت، و گزارش کامل کتبي در مورد باز بودن درب، پنجره و روشن 

 ها و غيره به کارفرما.المپها و نشت آب، گرفتگي لوله

زني در داخل و اطراف ساختمان، محوطه، داخل محدودة درختكاری، ثبت ورود و خروج در گشت -6

 هاوروديهای دانشگاه و در جاهای ديگر بنا به درخواست کارفرما و ارائه گزارش کتبي ورود و خروج

 به کارفرما.

 : کليه امورات محوله به پيمانكار مسئوليت تضامني دارد.تبصره

 تعهدات پیمانكار 

پيمانكار اعالم ميدارد که از کليه مقتضيات و اوضاع و احوال موثر در انجام کار موضوع مناقصه آگاه  -1

 بوده و با وقوف کامل بر اين امور متعهد به اجرای مناقصه مي باشد

رکنان وی مسئول حفظ و نگهداری اموال تحويلي توسط کارفرما ميباشند و بايد هنگام پيمانكار و کا -2

 انقضا يا فسخ قرارداد آنها را کال مطابق صورتمجلس تنظيمي تحويل نمايند.

پيمانكار مكلف است به منظور ارتباط با کارفرما و انجام امور افراد خدماتي و پشتيباني يك نفر  -3

مان اصلي ( با توافق کارفرما معرفي که همه روزه در ساعات اداری در محل نماينده )مستقر در ساخت

 تعيين شده جهت انجام امور مربوطه حضور داشته باشند.

پيمانكار موظف است اسامي کليه افراد شرکت )نظافتي و پشتيباني و اداری( را  در ارتباط با موضوع  -4

ش نيرو فقط با اجازه کارفرما به صورت مكتوب افزايش و يا کاه قرارداد به کارفرما ارائه نمايد.

 خواهد بود.

ني به اموال و دارائيهای دانشگاه که در تحويل شرکت پيمانكار وارد چنانچه ضرر و زيان و نقصا: 1تبصره

گردد و محرز شود که امر ناشي از تخلف و يا قصور و اهمال کاری پيمانكار و يا کارکنان وی بوده پيمانكار 

تعيين خسارت وارده توسط کارشناسان کارفرما صورت خواهد و ان ضرر و زيان وارده خواهد بود مسئول جبر

 گرفت.

در صورت عدم رضايت در انجام قسمتي از  تعهدات توسط پيمانكار جريمه مربوطه از پرداخت  :2تبصره 

 درصد حق الزحمه ماهانه کسر خواهد شد.3ماهيانة وی با نظر کارفرما حداقل 

 من مناقصهشرايط ض

 پيمانكار اقرار دارد که ازمحلهای مورد نظر و کليه مفاد موضوع مناقصه اطالع کامل داشته است. -1

شخص مدير عامل و اعضای هيات مديره شرکت تعاوني )شرکت پيمانكاری( در انجام تعهدات و  -2

 تضامني دارند.پرداخت خسارات احتمالي ناشي از اجرای قرارداد و مقررات با پيمانكار مسئوليت 
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ها)رياضي، فيزيك، شيمي، اداری، پيمانكار مكلف است نامه و وسايل ارسالي تمامي قسمتها، بخش -3

آموزشي، کتابخانه، دفتر رياست، دفتر معاونت، دفتر امور اجرايي، امور مالي( را طبق برنامه تنظيمي از طرف 

و باقيمانده زباله های آزمايشگاهي را بصورت ها جا نموده و زبالهکارفرما بصورت ساعتي در طول روز جابه

 دور از محدودة دانشگاه منتقل نمايد.صحيح و به 

پيمانكار مكلف است نيروهای انساني خود را از طريق کارفرما و با گزينش دانشگاه انتخاب نموده و  -4

 ت خواهد گرفت.افزايش و يا کاهش نيرو بنا به برنامه و زير نظر کارفرما يا نماينده قانوني وی صور

پيمانكار مكلف است نيروهای انساني خود را طبق ليست پيوست در قسمتهايي که کارفرما معين  -5

نموده بكارگرفته و مجاز به استفاده نفرات مشغول در دانشگاه در وقت و خارج از وقت اداری در بيرون 

 باشد.از دانشگاه و يا قسمتهای ديگر دانشگاه نمي

 کار( مدت انجام 2ماده 

 گردد.منعقد مي 31/02/1401لغايت  01/03/1400ماه شمسي از تاريخ  12قرارداد بمدت 

 ( دستگاه نظارت3ماده

نظارت بر حسن اجرای اين قرارداد به عهده مديريت اداری وپشتيباني دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه 

 باشد.ر به عهده واحد مربوطه ميزنجان خواهد بود. نظارت و تائيد کارکرد هر يك از پرسنل پيمانكا

 ( تضمین شرکت در مناقصه4ماده 

بانكي معتبر نامه  است که به صورت ضمانت ريال 000/000/000/4 تضمين شرکت در مناقصه مبلغ -

 به حساب شماره سه ماهه از تاريخ بازگشايي پاکات يا واريز نقدی 

680100004001086607379294IR    بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه

باشد و يا چك تضمين شده بانكي دروجه دانشگاه ميزنجان نزد بانك مرکزی شعبه معامالت ريالي 

اصل آن در مدت مقرر به دانشگاه تحويل  سامانه ستاد بارگذاری شده و )الف( پاکتبخش که در 

 داده شود.

شخصي که برنده شناخته شود تا تاريخ امضای پيمان و تسليم ضمانت نامه  سپرده شرکت در مناقصه -

حسن انجام تعهدات، بوسيله کارفرما نگهداری خواهد شد.در صورت عدم امضای پيمان ويا عدم 

ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات، سپرده فوق بنفع کارفرما ضبط خواهد شد وبا نفردوم مناقصه 

 وارد مذاکره خواهد شد.

ای که پيشنهاد آن در مرتبه دوم قرار مي گيرد نيز تا امضای دهنده رده شرکت در مناقصه پيشنهادسپ -

قراراداد توسط برنده نفر اول نزد کارفرما نگهداری خواهد شد و پس از آن ضمانتنامه شرکت در 
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مسترد  کنندگان مذکور آزاد و يا هر گاه تضميني به صورت سپرده نقدی باشد به آنانمناقصه شرکت

 گردد.مي

 بارگذاری شده در سامانه ستاد ( اسناد مناقصه5ماده 

شود و در صورت نبود هر يك از آنها کميسيون اسناد و مدارک زير جزء اسناد ضروری مناقصه محسوب مي

 مناقصه نسبت به رد پيشنهاد اقدام خواهد کرد.

تعهدآور پيشنهاد دهنده رسيده )الكترونيكي( ( اوراق شرايط مناقصه و پيوست آن که بايد به مهر و امضای 1-5

 باشد.

( اساسنامه، تصوير روزنامه رسمي، آگهي تاسيس، تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات و تصميمات 2-5

 شرکت که در آن دارندگان حق امضای تعهدآور معرفي شده باشند.

 (نشاني دقيق دفتر شرکت و شماره های تلفن و فكس3-5

 گردش سه ماهه حساب جاری شرکت چاپ( 4-5

فعاليت شرکت و تصوير قراردادهای منعقده با دستگاههای دولتي و رضايت نامه رسمي از  کارنامه( 5-5

 سوی کارفرمايان .

 است. ( تصوير تاييد صالحيت شرکت خدماتي که توسط اداره کار ابالغ شده6-5

کليه مدارک فوق )به جز تضمين شرکت در مناقصه( بايد به مهر و امضای تعهدآور پيشنهاد دهنده رسيده 

 گردد.باشد. امضای اسناد مناقصه به منزله قبول مفاد آنها تلقي مي

 ارائه گواهي امضاء مقامات مجاز شرکت برابر اساسنامه از دفاتر اسناد رسمي( 7-5
م برای بررسي پيشنهاد برندگان مناقصه و اعالم نتيجه مناقصه به مدت يك ماه از زمان ( حداکثر زمان الز8-5

 بازگشايي پاکات اعالم مي گردد.

 

 در سامانه ستاد ( طرز ارائه پیشنهادها6ماده 

 های جداگانه قرار داده شوند.مناقصه بايستي به شرح زير در پاکتبارگذاری شده اسناد 

 باشد.نامه شرکت در مناقصه ميفقط ضمانت پاکت) الف(( در 1-6

مدارک و )اسناد اسناد مناقصه و گواهي تاييد صالحيت از طرف اداره کار تمامي مربوط به  پاکت )ب(( 2-6

 (5موضوع ماده های 

  به همراه آنالير قيمت طبق جدول خواهد بود. پيشنهاد قيمت:فرم مربوط به  پاکت) ج(( 3-6

 الزامي است. هاپاکت تمامهنده و شماره و نام مناقصه روی ذکر مشخصات پيشنهاد د
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بطوريكه کليه حقوق و حجمي ارائه نمايد. ضمناً پيمانكار مكلف است پيشنهاد قيمت خود را بر اساس 

مزايای هر يك از پرسنل با لحاظ نمودن مفاد اين شرايط ارائه شده باشد. بديهي است پيشنهاداتي که حقوق 

پوشش ندهد مردود خواهد بود. همچنين پيشنهادات بايد به صورت تايپي برابر قانون کار و مزايای مذکور را 

پيشنهادی برگه پيشنهاد قيمت بايد هم به عددوهم به خوانا و بدون قلم خوردگي نوشته شود.جمع مبلغ 

حروف نوشته شود .در صورت مغايرت بين مبلغ حروفي و عددی مبلغ حروفي مالک خواهد بود و قيمت 

با رعايت طرح طبقه بندی مشاغل با ملحوظ  1400براساس حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار در سال 

بايست آناليز قيمت ملزم به ارائه آناليز قيمت پيشنهادی خود بوده و ميپيمانكار  باشد.داشتن مفاد قانون کار 

 را به همراه پيشنهاد قيمت ارائه نمايد.

 ( امضاء و اعتبار پیشنهادات7ماده 

( پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغيير، حذف و يا قرار دادن  شرط در آن 1-7

 ضاء نموده و تسليم نمايد.تكميل، تنظيم و مهر و ام

( پيشنهادهای مناقصه بايد از هر حيث کامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و 2-7

نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. در صورت وجود نقص در اسناد و مدارک مناقصه يا ارائه پيشنهاد 

 گردد.تضمين کافي، آن پيشنهاد مردود تلقي ميمشروط، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا نداشتن 

بايست به دقت اسناد و مدارک مناقصه را بررسي نموده و کامال  از شرايط و ( پيشنهاد دهنده مي3-7

 های آن موثر باشد اطالع يابد.تواند به هر صورت در کار يا هزينهموضوعاتي که مي

مناقصه مالحظه کند يا در مورد معاني آن دچار ترديد  هرگاه پيشنهاد دهنده اختالفي در مشخصات و اسناد

 گردد بايد فورا واگذار کننده را کتبا مطلع نمايد تا اقدامات قانوني صورت گيرد.

 ( تسلیم پیشنهادها8ماده 

 29/03/1400  شنبه روز لغايت  13:00ساعت  17/03/1400گان بايد پيشنهاد خود را از مورخ پيشنهاد دهند

 نمايد.ثبت ستاد )تدارکات الكترونيكي دولت(  سامانهدر  12:00 ساعت

 ( صراحت پیشنهادها9ماده 

و به پيشنهادات مشروط  باشدتهيه و تسليم  و بدون قلم خوردگي پيشنهادات بايد صريح و بدون قيد و ابهام

 د شد.و مبهم که دارای محدوديت زماني برای بررسي و اعالم نتايج مناقصه باشد ترتيب اثر داده نخواه

 

 های پیشنهاد قیمت( هزينه10ماده 

ای را که پيشنهاد دهنده متحمل شده است به او بازپرداخت نخواهد نمود. در ضمن کارفرما هيچگونه هزينه

 تمام هزينه های مربوط به چاپ آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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 ( گشايش پیشنهادها11ماده 

در اتاق شورای  29/03/1400شنبه مورخ  روز بعد از ظهر 13راس ساعت  سامانه ستاداسناد ثبت شده در 

دانشگاه به ترتيب زير يكي پس از ديگری بوسيله اعضای کميته مناقصه باز خواهد شد. حضور نمايندگان 

 شرکت کننده در مناقصه در روز بازگشايي اختياری مي باشد.

هرگاه محتوی اين پاکت به ترتيب تعيين شده در دعوتنامه مناقصه باز خواهد شد، « الف»الف( ابتدا پاکت 

کامل نباشد و يا فاقد تضمين و يا کسری ميزان تضمين باشد پيشنهاد مردود تلقي و نسبت به گشودن 

 های)ب( و )ج( اقدام نخواهد شد.پاکت

باز خواهد شد و محتوی آن ” ب“به ترتيبي که بيان شد صحيح باشد، پاکت ” الف“ب( هر گاه محتوی پاکت 

قرارداد کامل نباشد پيشنهاد قيمت  5بررسي خواهد گرديد و در صورتي که مستندات پاکت)ب( برابر ماده 

 گردد وپاکت )ج( مفتوح نخواهد شدرد شده تلقي مي

 ج( نسبت به گشايش پاکات )ج( اقدام و پيشنهادات قيمت واصله قرائت خواهد گرديد.

مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق برای شرکت کننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار  شرکت در تبصره:

برای موسسه نمي کند و موسسه مجاز است در چارچوب ضوابط و مقررات در اين دستورالعمل و با عنايت 

 به صرفه و صالح موسسه هر يك از پيشنهادها را قبول يا رد نمايد.

 های اجتماعيکار و بیمه( قوانین و مقررات 12ماده 

آخرين مصوبات قانوني و قوانين کار و تامين اجتماعي در مورد پرسنل پيمانكار مورد عمل خواهد بود. 

 بندی مشاغل در خصوص پرسنل پيمانكار الزامي است.رعايت طرح طبقه

 ( کسور قانوني13ماده 

 خواهد بود . کليه کسور قانوني اعم از بيمه ماليات و غيره به عهده پيمانكار

 ( اختیارات کارفرما14ماده 

کند در چارچوب قوانين و مقررات از نيروی تواند به نحوی که صرفه و صالح او ايجاب ( کارفرما مي15-1

 انساني شاغل در شرکت استفاده نمايد.

كار استفاده تواند در مواقعي مانند برگزاری مراسمات و سمينارها و غيره از پرسنل پيمان( کارفرما مي15-2

 نمايد.

 ( تعهدات پیمانكار15ماده 

( پيمانكار موظف به بكارگيری افرادی است که از سالمت جسماني و روحي برخوردار باشند اين 1-15

 افراد بايستي مورد تاييد دستگاه نظارت باشند.
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خسارات به ( پيمانكار موظف به حفظ وصيانت لوازم و اموال موجود بوده و در صورت وارد آمدن 2-15

 باشد. اموال و تاسيسات مكلف به جبران آن مي

هر  30تا  25( پیمانكار مكلف است حقوق و مزايای پرسنل خود را ماهیانه بدون تاخیر )از 15-3

ماه( بطور کامل با صدور فیش حقوقي پرداخت نمايد و سپس با ارائه صورت وضعیت از کارفرما 

 مطالبه نمايد.

 يست در زنجان دفتر کار مناسبي داشته و نشاني دفتر را به کارفرما اعالم نمايد.با( پيمانكار مي4-15

شود، پيمانكار های مربوطه در محيط کار که به کارکنان خدماتي ارائه مي( در صورت نياز به آموزش5-15

 بايستي هزينه مربوطه را پرداخت نمايد.

بالغ شده از طرف کارفرما در طول مدت قرارداد های مورد نياز اپيمانكار موظف است آموزش تبصره يک:

ساعت )آموزش ايمني و اطفاء حريق و يك دوره آموزش مهمانداری ( برای هر پرسنل  32تا سقف 

 اجرا نمايد.

( پيمانكار موظف است در اواخر هر ماه ليست پرداخت حقوق و مزايای پرسنل خود را که به تاييد 6-15

ست تاييد شده پرداخت بيمه پرسنل خود را به کارفرما ارائه نمايد و آنان رسيده باشد به همراه لي

 باشد.پرداخت صورت وضعيت ماهانه منوط به ارائه مدارک مذکور مي

 باشد.ضمناً صورت وضعيت پرداخت شده پس از تاييد کارفرما توسط امور مالي قابل پرداخت مي

 باشد.االمر به عهده پيمانكار مي( هرگونه خسارت جاني ناشي از کار پرسنل تحت7-15

گردد نيروی انساني واجد شرايط و امكانات و تجهيزات را به ميزان کافي جهت (پيمانكار متعهد مي8-15

 ارائه خدمات موضوع قرارداد به کار گيرد.

اه بندی که به تاييد دستگگردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان( پيمانكار متعهد مي9-15

 رساند انجام دهد.نظارت مي

روز کتبا به کارفرما اعالم  5بايستي ظرف مدت ( هرگونه تغيير در وضعيت شرکت پيمانكار مي10-15

 گردد.

( در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني کارکنان به کار گرفته شده در موضوع 11-15

 باشد.پيمان بعهده پيمانكار مي

گردد برای نيروی انساني شرکت در موارد ضروری که به سالمت افراد مربوط مانكار متعهد مي( پي12-15

 است تمهيدات الزم را انجام و کارت سالمت و بهداشت ارائه نمايد.

( ضمانت حسن رفتار و اخالق پرسنل و کيفيت انجام کار آنان به عهده پيمانكار است و پيمانكار 13-15

 باشد.ت پاسخگو ميدر مقابل دستگاه نظار

 باشد.های جاری دستگاه، حفظ اسرار و نكات ايمني مي( پيمانكار موظف به رعايت نظام14-15
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( صدور فيش حقوقي سه برگي که يك برگ آن به پرسنل و يك برگ آن به دستگاه نظارت ارائه 15-15

)غير مبهم( در آن  ها و کسور پرسنل به تفكيك و به صورت کامال روشنخواهد شد و کليه دريافت

 درج شده باشد.

های رسمي انداز( به نام هر يك از پرسنل در بانك( افتتاح يك فقره حساب بانكي )جاری يا پس16-15

 جهت واريز حقوق و مزايای پرسنل.

( پيمانكار بايستي توان مالي پرداخت حداقل يك ماه حقوق پرسنل خود را داشته باشد عدم 17-15

تواند دليل ديرکرد پيمانكار در پرداخت وضعيت پيمانكار از سوی کارفرما نميپرداخت وجه صورت 

حقوق پرسنل خود باشد بطوريكه کليه پرسنل پيمانكار بايد تا پايان ماه حقوق خود را دريافت کرده 

 تواند نسبت به جريمه نمودن پيمانكار اقدام نمايد.باشند در صورت عدم رعايت اين بند کارفرما مي

گيرد اخذ خواهد شد ( از پيمانكار تضميني معادل ارزش اموالي که در اختيار پرسنل وی قرار مي18-15

 کند.ميزان اين تضمين را امور مالي کارفرما تعيين مي

( پیمانكار مكلف است برای کلیه پرداختهای حقوق و دستمزد و ديگر مزايای قانوني که طبق 19-15

مه کامل منظور و در لیست بیمه اعمال و مبلغ مربوطه را در گردد حق بیقانون مشمول بیمه مي

وجه سازمان تامین اجتماعي پرداخت و رسید و يک نسخه از لیست بیمه به همراه رسید آن را به 

 کارفرما تحويل و پس از تايید به امور مالي مرکز تحصیالت تكمیلي علوم پايه زنجان ارائه نمايد.

های مرتبط طبق روال بر عهده پيمانكار های اياب و ذهاب و ساير هزينه( تامين وسيله و هزينه20-15

 باشد و کارفرما از اين بابت تعهدی ندارد.مي

باشد و کارفرما در اين زمينه هيچگونه تعهدی ( کليه تعهدات و مسائل پرسنلي به عهده پيمانكار مي21-15

 ندارد.

 تبصره دو :

های وزارت ها و دستورالعملساير مطالباتي که به موجب بخشنامهعيدی، پاداش و مزايای پايان کار و 

به پرسنل در مهلت قانوني گيرد توسط پيمانكار کار و امور اجتماعي به پرسنل پيمانكار تعلق مي

 پرداخت و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

 تبصره سه :

ارفرما همه ماهه قبل از پرداخت به منظور حصول اطمينان از واريز حق بيمه توسط پيمانكار، ک

مطالبات پيمانكار تاييديه سازمان تامين اجتماعي را در اين مورد از پيمانكار مطالبه و کنترل خواهند 

 نمود.

 تبصره چهار :
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در صورتي که کارفرما متوجه تخلف پيمانكار شود پرداختي به پرسنل پيمانكار از محل مبلغ قرارداد 

های مديريتي پيمانكار کسر خواهد انجام خواهد شد و هزينه فوق متناسب از هزينهاز طريق امور مالي 

 نمود

  تبصره پنج:

نمايد و در های الزم را توسط امور مالي و ساير عوامل انجام ميکارفرما به صورت مستمر بررسي

ش آن صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استيفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزار

نمايد. در صورت احراز تخلف توسط وزارت کار و را به وزارت کار و امور اجتماعي منعكس مي

امور اجتماعي، کارفرما حسب اعالم وزارتخانه ياد شده نسبت به لغو قرارداد اقدام خواهد نمود و 

 های زيربط گزارش خواهد نمود. موضوع را به وزارت کار و امور اجتماعي و ساير ارگان

 ( رعايت موارد ايمني و زيست محیطي16ماده 

های ايمني و بهداشتي وزارت کار، ( پيمانكار بايستي آشنايي کامل با قوانين و مقررات و دستورالعمل1-16

 ها بداند.وزارت نيرو، بهداشت و درمان و موارد مشابه را داشته باشد و خود را موظف به رعايت آن

کليه حوادث جزئي )حوادث منجر به بهبودی کامل( و تمامي حوادث کلي ( پيمانكار موظف است، 2-16

)حوادث منجر به نقص عضو، قطع عضو و مرگ( ناشي از کار را در اسرع وقت به اداره کل کار و امور 

 اجتماعي استان اعالم و نيز مراتب را به دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان گزارش نمايد.

موظف است که پرسنل خود را در مقابل حوادث احتمالي منجر به صدمه های بدني يا  تبصره: پيمانكار

نقص عضو يا فوت نزد يكي از شرکتهای بيمه ای معتبر بيمه نمايد. بديهي است که در صورت ورود 

خسارت اعم از جاني و مالي به پرسنل پيمانكار يا اشخاص ثالث، پيمانكار ملزم و موظف به جبران 

 ارده مي باشد و پاسخگويي به شاکيان احتمالي نيز به عهده پيمانكار مي باشد.خسارات و

 ( واگذاری قرارداد به غیر17ماده 

در صورتيكه پس از عقد قرارداد وقوف حاصل شود که پيمانكار تمام يا قسمتي از عمليات موضوع قرارداد 

يگری واگذار کرده باشد قرارداد فسخ را بدون اطالع و موافقت کتبي کارفرما به شخص حقيقي يا حقوقي د

خواهد شد و تضمين بانكي ارائه شده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد و پيمانكار هيچگونه حق اعتراضي 

 نخواهد داشت.

 ( اختالفات 18ماده 

مابين حل نشود موضوع اختالف توسط در صورتيكه اختالف ناشي از اجرای قرارداد از طريق مذاکره في

داوران متشكل از نماينده طرف قرارداد و نماينده کارفرما و يك نفر کارشناس با معرفي دادگستری هيأتي از 

 مطرح و حل و فصل خواهد گرديد. رأی صادره از طرف داوران با اکثريت آراء برای طرفين الزم االجرا است 

 (قانون حاکم بر قرارداد19ماده 
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 باشد.تابع قوانين کشور جمهوری اسالمي ايران مي مواردی که در اين قرارداد صريحا مشخص نشده،

 های قانوني( ممنوعیت20ماده 

نمايد مشمول مفاد اليحه قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان و کارمندان دولت در پيمانكار اعالم مي

 باشد.نمي 1337معامالت دولت و کشوری مصوب ديماه 

 ( شرايط پرداخت21ماده 

های ماهيانه پيمانكار در پايان هر ماه پس از تاييد کارفرما موضوع قرارداد در مقابل صورت وضعيتپرداخت 

و دستگاه نظارت و کسر کسورات قانوني و جرائم اعمالي )چك ليست پيوست( طبق شرايط قرارداد انجام 

 خواهد شد.

 (موارد فسخ قرارداد22ماده 

 تعهداتحسن انجام ضمانت نامه صورت يك طرفه قابل فسخ و در موارد ذيل قرارداد از طرف کارفرما به 

 به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد:

 الف( انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما

 ب( عدم توانايي مالي پيمانكار برای انجام موضوع قرارداد 

کيفيت خدمات پيمانكار و نارضايتي  سه بار از طرف کارفرما مبني بر پايين بودن به تعدادج( اعالم اخطار کتبي 

 از عملكرد پيمانكار

 .باشدمي د( پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني موضوع منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي 

 ه( به هر دليلي پيمانكار حاضر به انجام مفاد قرارداد نباشد.

 و( عدم تاييد صالحيت از سوی اداره کار و امور اجتماعي

-صورت عدم پرداخت حقوق و مزايا و عيدی و سنوات خدمت و ساير مزايا طبق قانون کار و بخشنامه ن( در

های مربوطه در مورد هر يك از کارکنان شاغل در قرارداد و ثابت شدن موضوع، کارفرما حق دارد از محل 

جه ذينفع پرداخت نمايد. التفاوت هر يك از پرسنل شاغل در اين پيمان را کسر و در ومطالبات پيمانكار مابه

و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت و در صورتي که اين موضوع دوبار اتفاق افتد ضمانتنامه 

مبلغ کل قرارداد را به عنوان جريمه از محل مطالبات  %20پيمانكار را ضبط و قرارداد مربوطه را فسخ و 

 پيمانكار کسر نمايد.

 رارداد( افزايش يا کاهش ق23ماده 

 درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نمايد.25تواند نسبت به افزايش يا کاهش حجم قراردادتا ميزان الف( کارفرما مي

تواند در حين اجرای قرارداد نسبت به افزايش و يا کاهش نيروی شرکتي در قالب سقف بند ب( کارفرما مي

 اقدام نمايد. 23الف ماده 
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 داشتي  ( رعايت اصول ايمني و به42ماد

رعايت اصول ايمني و بهداشتي در محيط کار توسط پرسنل پيمانكار الزامي بوده و مسئوليت عدم رعايت آن 

 به عهده وی بوده و کارفرما مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.

 ( نحوه تعیین برنده52ماده 

ی و قيمت پيشنهادی تعيين خواهد الف( برنده مناقصه با توجه به سوابق کاری حسن سابقه و توانمندی مالي و

های پيشنهاد دهندگان برابر باشد شرکتي به عنوان برنده مناقصه انتخاب خواهد شد شد و در صورتيكه قيمت

که باالترين امتياز را داشته باشد و پيشنهاداتي که حقوق و مزايای قانوني پرسنل مورد نياز اجرای کار را تامين 

 خواهد شد. نكند در کميسيون مناقصه رد

ب( در صورت اعالم نفر دوم مناقصه، تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم  تا زمان عقد قرارداد با نفر اول 

 نگهداری خواهد شد و در صورت امتناع نفر اول از عقد قرارداد، با نفر دوم مناقصه عقد قرارداد خواهد شد.
  

 


