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 شرايط مناقصه واگذاري امور نظافتي وخدماتي دانشگاه كاشان
 30/11/1402تا  01/12/1401از  

یان می توانند لذا کلیه متقاض .دانشگاه کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی نظافتی خود با شرایط زیر اقدام نماید
 11/11/1401مورخ  15لغایت ساعت  1401 /01/11 مورخ حصب 8اسناد و مدارک خود را مطابق شرایط مناقصه زیر از ساعت 

به دفتر مدیریت حراست دانشگاه واقع در طبقه دوم سازمان مرکزی ارائه نمایند و در صرت داشتن هرگونه سوال مراتب را از 
 آقای سید مهدی سادات فر )رئیس اداره امور عمومی دانشگاه و ناظر قرارداد( مطرح نمایند. 09131631763تماس طریق شماره 

 
 ذیل: ساختمانهای دانشگاه به شرحکلیه امورنظافتی وخدماتی  انجام همهواگذاری عبارت است از:  موضوع -1ماده

 :موضوع واگذاريعمده وظايف مربوط به  (الف
، خیابان ها )فضاهای باز دانشگاه با همكاری شرکت طرف ومحوطه آنهاب  نظافت کلیه ساختمانهای موضوع بندبهپیمانكارموظف  .1

) انجام سمپاشی و گند زدایی در ایام مورد نظر حسب اعالم ناظر می باشدبااستفاده ازابزار و نیروی انسانی الزم قرارداد در امور فضای سبز(
با توجه به انتظاراتی که از جایگاه مسئول اداره امور عمومی دانشگاه به  .نشگاه به عهده پیمانكار می باشد(قرارداد در همه مجموعه های دا

موارد عدم رعایت نظافت فضاهای بینابینی، اشكاالت تاسیساتی و برقی را به ناظرین  ایشانعنوان ناظر قرارداد امور نظافتی وجود دارد 
ری فضای سبز دانشگاه گزارش خواهد داد و پیمانكاران می بایست نسبت به پذیرش و انجام موارد اعالم قراردادهای امور تاسیساتی و نگهدا
 شده از طرف ناظرین اقدام نمایند.

پیمانكار موظف است در ابتدای شروع قرارداد نسبت به برگزاری جلسه توجیهی و ابالغ شرح وظایف برای کارگران تحت پوشش و  .2
 طی  دوره قرارداد برای پرسنل خویش اقدام نماید.در  جلسات آموزشیحسب مورد 

مانها و از ساخت(دانشگاه امور عمومیمسئول طبق جدول اعالمی از طرف یك روز ر)عنداللزوم چند بار دروزانه زباله  و تفكیك تخلیه .3
منظور پیمانكار موظف خواهد بود بحمل آن به نقاطی که توسط کارفرما تعیین می شود از وظایف پیمانكار می باشد. الزم به ذکراست 

  رعایت بهداشت از کیسه های مخصوص زباله استفاده نماید.

له زباله شهر نها تا محل چاحمل زباله روزانه) با نظر ناظر قرارداد(به استثنای اقالم بازیافتی به باسكول شهرداری و پرداخت هزینه حمل آ .4
ت در صورت شایان ذکر اس را در مكانی که کارفرما اعالم نماید در داخل دانشگاه دپو نماید.پیمانكار متعهد می شود اقالم بازیافتی  ،کاشان

 انجام این مورد به صورت کامل توسط کارفرما مبلغ مذکور از قرارداد و صورت وضعیت ماهانه فی مابین کسر خواهد شد.

بار  2حداقلاتاقها وکالس ها  ،ماهیانه به صورت مخصوصبامواد سایر ساختمانهای مشمول قرارداد و پولیش کف راهروها  واکس و .5
 .(درصورت لزوم با تجهیزات مكانیزه انجام شود) درسال

انهای موضوع کلیه ساختمدرضدعفونی و رسوب زدایی دستشویی ها وتوالتها  ،سطوح و کلیه دیوارهاروزانه  نظافت پیمانكار موظف به  .6
 خواهد بود.ب بند 

ونه گو ... را درفواصل زمانی که هیچ سرویس های بهداشتی ،راهروها ،پیمانكار بایستی نظافت اماکن عمومی به خصوص داخل کالسها  .7
 .انجام دهد، استفاده ای از آنها نمی شود

ایر اماکن مهمانسرا وس ،نمازخانه ها ،مسجد ،پتوهاو قالیهای خوابگاهها ،موکتها ، تخلیه و پهن کردن مجددشستشوجمع آوری، بارگیری،  .8
 در مراکز مجازحتماً  موارد ذکر شده)شستشوی به عهده پیمانكار می باشد.  مدت قرارداد یكبار در حسب اعالم ناظر قرارداد و حداقل

 (.به عهده کارفرما می باشد شستشو با ارائه فاکتور معتبر هزینهو  انجام شود قالیشویی

 با همكاری پیمانكار طرف قرارداد در امور تاسیساتی یكبارهر ماه  "ب"ساختمانهای موضوع بندکلیه شیشه های پشت و روی  نظافت .9
 .دانشگاه

خیابان ها، و  برف روبی.ع فصل زمستان و برف روبی پشت بام آنهاقبل از شرونظافت پشت بام ساختمانهای موضوع بند ب،  بازدید و  .10
 ورودی و خروجی دانشگاه و پله های عابر پیاده روبروی دانشگاه در فصل زمستان. درب های

ابت پیمانكار موظف است به تعداد آبدارخانه ها کارگر ثاستفاده از آب تصفیه،  با رکنان با چای براساس عرف دانشگاهپذیرایی از کا .11
 بند بعهده کارفرما می باشد.بكارگیرد. تهیه وتامین لوازم ومواد مربوط به این حسب اعالم ناظر 

 قند وچای و... بعهده کارفرما می باشد(. ،پذیرایی از مهمانان دانشگاه )هزینه تهیه وخرید میوه وشیرینی .12
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 یرتعطیلدر ایام تعطیل و غ دانشگاه دراوقات مختلف شبانه روزو غیرمتعارف متعارف ، سمینارها و همایشهای ها پذیرایی درمراسم، برنامه .13
 .ور واضافه کاربابت کنكور به عهده معاونت آموزشی دانشگاه می باشد()ساعت حض

رتعطیل در ایام تعطیل و غی لوازم اداری و کتاب در تمام اوقات شبانه روز در داخل وخارج دانشگاه ،تخلیه و بارگیری وجابجایی اثاثیه .14
  .دانشگاه و هزینه مربوطه به عهده پیمانكار می باشد(انجام وظیفه در مأموریتهای خارج از برای )ساماندهی پرسنل تحت پوشش 

 ی اداری، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی.وسایل درون اطاق هاو نظافت  بجاییجا .15

نامه کاری مطابق بر( تعطیل و غیرتعطیل) موردنیازو اوقات )شبانه روز( در تمام ایام  الزم راپیمانكار متعهد میگردد نیروهای خدماتی  .16
 تامین نماید.دانشگاه 

مقررات   ،پیمانكار متعهد است بر کارکرد نیروهای شرکتی، اداری نظارت داشته و حقوق و مزایای ایشان را طبق مقررات قانون کار .17
 پرداخت نماید.و بیمه ایشان را طبق مقررات تأمین اجتماعی  داخلی دانشگاه

غل در نیروهای شاجمعه و تعطیل حداقل یك سوم پنجشنبه، زهای پیمانكار موظف می باشد به گونه ای برنامه ریزی کند تا در رو .18
خوابگاهها برای انجام امور نظافتی درمحل کار حضور داشته باشند درصورت عدم حضور، تا دوبرابر مزایای همین تعداد نیرو از کارکرد 

 شرکت کسر خواهد شد.

گاه ممنوع حضور ایشان بدون لباس کار درمحیط دانشتفاده نمایند. کارگران پیمانكار بایستی از لباسهای تمیز ومرتب و متحدالشكل اس .19
وجه به تهیه با ت. می باشد( کارفرمابعهده  و... کار دستكشچكمه، ، ایمنی ، کفشدو دست طی مدت قرارداد )تهیه و هزینه لباس کار است.

 ناظر قرارداد شربنا به گزاو وسایل ایمنی و بهداشتی برای هر مورد مشاهده عدم استفاده از لباس فرم موارد مندرج در این بند توسط کارفرما، 
 الزم است در قرارداد منعقده با کارگران الزام به استفاده از لباس کار ذکر گردد. ریال جریمه منظور خواهدشد. 5،000،000مبلغ 

در ابتدای قرارداد و در حین قرارداد، با هریك از کارگران تحت پوشش)حتی کارگران فصلی و جایگزین نیروهای پیمانكار متعهد است  .20
 هاصلی( حسب مورد قرارداد ساعتی، روزانه، ماهانه و سالیانه مطابق قانون کار و تامین اجتماعی منعقد نموده و یك نسخه از قرارداد مربوط

 یری نحوه انعقاد قرارداد و ارسال آن به مدیریت پشتیبانی به عهده ناظر قرارداد می باشد(.یگرا تحویل ناظر قرارداد نماید) پ
ها وتجهیراتی که در دسترس عموم باشد جهت رفع نواقص وتعمیر آنها به مسئولین  حمام موقع خرابی دستشویی ها،ه کتبی ب گزارش .21

ی ها، توالت رفع گرفتگی لوله های آب باران، فاضالب دستشوییمانكار میباشد. پشتیبانی دانشگاه از وظایف پامور اداری و ذیربط و مدیریت 
و ... به عهده  یلوله بازکنفنر ها، حمام ها و دستشویی ها و ... با تلمبه دستی به عهده پیمانكار می باشد. در موارد حاد و ضرورت استفاده از 

ه جبران پیمانكار موظف ب ،هرگونه خسارت ناشی از عدم گزارش فوق االشاره در صورت وارد شدن پیمانكار تأسیسات دانشگاه خواهد بود.
 خسارت وارده خواهد بود.

نوبت در سال )در نیمه شهریور و اسفند(، بقیه آبنماها  2آبنمای اصلی حداقل استخر شنا درفاصله های زمانی مناسب )و  نظافت آبنماها .22
 سال(بعالوه آبنمای سازمان مرکزی حداقل یك بار در 

جدیدالورود به پیمانكار و بخصوص کارگران نیروهای  ،به اموال و ساختمان های دانشگاه الزم است جهت جلوگیری از خسارات .23
 حتما در بدو ،و مجموعه های حساس دارای تاسیسات و تجهیزات و بناهای خاصدانشگاه و همچنین نیروهای جابجا شده به خوابگاه ها 

 .شایان ذکر است جابجایی نیروها صرفا بر اساس نیاز دانشگاه و با نظر ناظر قرارداد خواهد بودو و آموزش ببینند  شروع بكار توجیه

در صورت ایراد خسارت به اموال دانشگاه بابت عدم استفاده صحیح از مواد شوینده، جبران خسارات وارده با اعالم مسئولین واحدهای   .24
نظافت تمامی اجاق گازها بدون اعمال آب و فقط با مایع سیف می باشد و در نظافت تمامی فلزات از ود. ذیربط به عهده پیمانكار خواهد ب

قبیل سینك و شیرآالت باید از بكارگیری جوهر نمك اجتناب گردد و همچنین شستشوی تی ها در سرویس ها و همچنین نظافت سرویس 
 ها ممنوع بوده و همچنین استفاده مستقیم جوهر نمك بر روی سرامیك و کاشی ها با طی نخی بدلیل مسایل بهداشتی وشكستن کاسه توالت

حوی نحوه استفاده صحیح از شوینده ها و طریقه صحیح نظافت به ن آموزش. بدلیل از بین رفتن لعاب با توجه به جنس آن نیز ممنوع می باشد
 ر می باشد.که خسارتی به اموال و ساختمان دانشگاه وارد نگردد به عهده پیمانكا

 .انجام امور خدماتی تبلیغاتی نظیر نصب پرده و پالکارد در داخل وخارج دانشگاه .25

 نظر دانشگاه. انجام سایر اموری که درحیطه کارهای خدماتی می باشد ودر قرارداد ذکر نشده است با .26

د به تشخیص دانشگاه نباش خدماتی و نظافتیانجام هرگونه اقدام وعملی که به دستور کارفرما می بایست انجام شود ولو در راستای امور  .27
 ناظر قرارداد جزو تعهدات پیمانكار می باشد.
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 ساختمانهاي مشمول واگذاري به قرار زيراست: (ب
نحوه حضور و وظایف کاری دراین مجموعه )ورزشی  ،دانشجویی، فرهنگی پژوهشی، آموزشی، ،همه ساختمانهای اداری -1

مطابق  نحوه حضور و وظایف کاری دراین مجموعه)خوابگاهی  (می باشدبه پیوست مطابق برنامه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه 
گهبانی ها، ، ن، آزمایشگاهها، انبارها، کارگاهها(می باشدبه پیوست و تحت نظارت ایشان برنامه مدیریت دانشجویی دانشگاه 

)به . دمی باش ند(ومرکزی دانشگاه )را مجموعهواقع در  مراکز درمانی، سایت های کامپیوتری و به طور کلی کلیه فضاهای
 (.و بوفه ها  آزاد و دانشجوییاستثنای داخل سلف سرویس و آشپزخانه 

 پارک علم و فناوریمجموعه  -2

 .خیابان کمربندیواقع در  سالن ورزشی تربیت بدنی -3

 واقع در کمربندی.معصومیه خوابگاه  -4

 واقع در میدان جهاد  مرکز رشد -5

 .رصدخانه دانشگاه واقع در نیاسر -6

  .ساختمانهای واقع در سایت قمصر -7

 خانه عطارها واقع در خیابان آیت اهلل کاشانی، سه راه غزنوی. -8

 .گاهخارج از دانشناظر  قرارداد، مراکز در مواقع لزوم و با ابالغ  -9

 
 :ساير موارد مربوط به واگذاري امور نظافتي و خدماتي -2ماده

افتی برای انجام امور نظدانشگاه  امور عمومی برند اعالم شده از طرف مسئولبا از نوع مرغوب ابزار کار موردنیاز تهیه و تامین وسایل و  .1
ه جز سطل بسایر لوازم موردنیاز ، شیلنگ آب و تنظیف، سیم ظرفشویی، تی، پارچه کار و خدماتی ازقبیل جارو، پارو، بیل، دستكش

 )فهرست اقالم موردنیاز پیوست است(. .می باشد پیمانكاربعهده )ثابت( زباله 
رنمك و سایر مثل جوهاز نوع مرغوب با تأیید ناظر دانشگاه تهیه وتامین مواد مصرفی الزم از قبیل مواد شوینده و پاک کننده بهداشتی  .2

 )فهرست اقالم موردنیاز پیوست است(. ( به عهده پیمانكارمی باشد.نمك و مایع دستشوییبه جز )موارد موردنیاز

ش قیمت بابت افزای پیمانكار موظف است افزایش های غیرمتعارف بهای مواد و ابزار موردنیاز خویش را در آنالیز هزینه ها منظور نماید. .3
 لغی به پیمانكار پرداخت نخواهد شد.های مواد و ابزار در طی قرارداد از طرف کارفرما مب

امور مسئول أیید با تطی صورتجلسه ای در ابتدای شروع فعالیت در دانشگاه )قرارداد( فهرست اقالم اموالی خویش را پیمانكار می بایست  .4
و بابت هرگونه ورود و خروج اموال، هماهنگی الزم را با اداره مذکور به  دانشگاه قرار دادهو انبار در اختیار اداره اموال دانشگاه،عمومی 

 عمل آورد.

مواد شوینده، و برند شرکت تولید کننده از طرف پیمانكار و تأیید ناظر دانشگاه از لحاظ کیفیت و  حاوی تعداد و مقدارتهیه لیستی  .5
ر دو هفته اول قرارداد با هماهنگی ناظر دانشگاه نسبت به تهیه و ذخیره پیمانكار موظف است د مرغوبیت محصول مورد استفاده الزامی است.

در صورت افزایش قیمت مواد و ابزار، دانشگاه هیچ تعهدی  ماه قرارداد اقدام نماید. 3سازی مواد و ابزارآالت موردنیاز مطابق نیاز حداقل 
 در قبال پرداخت مابه التفاوت بهای اقالم مذکور نخواهد داشت.

ر و صرفه جویی دقت نظنهایت که توسط کارفرما تهیه می شود  مایع دستشوییمدیریت و ساماندهی نحوه توزیع  نكار متعهد است درپیما .6
 بدیهی است درصورت استفاده بیش از حد ضرورت، کارفرما می تواند به نسبت از مبلغ قرارداد کسر نماید.را اعمال نماید. 

 سایر فوق العاده های متعلقه طبق قانون کار و مقرراتفوق العاده مأموریت روزانه و و با اعمال ضرایب قانونی پرداخت هرگونه اضافه کار  .7
 مربوط بعهده پیمانكار خواهد بود.

ه یبانی دانشگاپشتامور اداری و پیمانكارموظف است درمحل هایی که دانشگاه الزم بداند از نیرو یا نیروهای ثابت که مورد تائید مدیریت .8
 باشد استفاده نماید.

پیمانكار در ساعات عرف و قانونی کار روزانه، حق استفاده از توان و نیروی کارگری موجود در دانشگاه را برای مقاصد خاص در خارج  .9
 از دانشگاه ندارد.

 پیمانكار موظف است در محلهای خاص موردنظر دانشگاه از پرسنل زن استفاده نماید. .10
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ورت دانشگاه می ص پشتیبانی دانشگاه می باشد درغیراین ه نیروها توسط پیمانكار با هماهنگی وتائید مدیریتانتخاب و بكارگیری کلی .11
صرفا  دارای مجوز از مراکز نظارتی ذیربط )اتباع خارجی(بكارگیری نیروی غیر ایرانیبكارگیری نیرو ممانعت نماید.  تواند از پذیرش و

 .مجاز می باشدقت و پاره وقت جهت انجام امور خدماتی و با تایید ناظر قرارداد به صورت مو

ور بدین منظ عهده خواهد داشته جبران تمامی خسارات وارده ازطرف آنان را ب پیمانكار مسئول هرگونه عملكرد پرسنل خود بوده و .12
عنوان دهد درهنگام عقد قرارداد چك یا ضمانت نامه بانكی ب نوع وسایل وتجهیزاتی که دراختیار پیمانكار قرار می میزان ودانشگاه به تناسب 

پیمانكار موظف است ابالغیه های صادره از مراجع قانونی در باره کارگران تحت پوشش را در  .تضمین از پیمانكار دریافت خواهد نمود
اقدامات دیگر خواسته شده از جمله کسر از حقوق را مطابق موازین قانونی انجام دهد ( و رسید آنرا به  اده ) وموعد قانونی تحویل ایشان د

 شتیبانی تحویل دهد.پمراجع قانونی و مدیریت 

 یارانه غذا حسب مورد بر اساس اعالم اداره رفاه کارکنان و با نظر ناظر قرارداد خواهد بود.پرداخت  .13

، سبد ز زنهدیه رو، مربوط به لوازم التحریر های هزینه ،پاداش روز کارگر های هزینهدر صورت تصویب و تامین اعتبار توسط کارفرما  .14
  می باشد. کارفرما به پرسنل تحت پوشش به عهده  کاال و ... 

اهی گوبد به همان میزان درصدی از مبلغ کاهش یا افزایش یا ،چنانچه درطول مدت قرارداد به دالیلی حجمی از کل کار واگذار شده .15
 قرارداد تغییر خواهد کرد.کارکرد ماهانه بابت 

، بازنشستگی، مرخصی استعالجی و مازاد مرخصی استحقاقی، اخراج تبدیل وضع، ازجملهچنانچه درطول دوره قرارداد به هر دلیلی  .16
ر هر صورت داقدام نماید. ی جایگزیننیروتامین حجمی از کار باقی بماند پیمانكار موظف است تا زمان انتخاب کارگر اصلی نسبت به 

 .شد( از کارکرد پیمانكار کسر خواهد )در صورت عدم تامین جایگزین، هزینه مربوطه. هزینه نیروی جایگزین به عهده پیمانكار می باشد
بخش الف: عامل کارکرد نیروی انسانی تحت پوشش شرکت و ب: عامل فیزیكی و مدیریتی، 2گواهی عملكرد ماهانه شرکت از  .17

ر ظبرخوردار خواهد بود. میزان گواهی کارکرد بخش الف وابسته به کارهای محوله انجام شده می باشد و درصورت فراهم شدن انتظار نا
مبلغ پیمان بوده و میزان گواهی کارکرد بخش ب وابسته به نحوه کارکرد رابط و نماینده پیمانكار، مدیرعامل،  %95دانشگاه حداکثر معادل 

مبلغ پیمان  %5بازدید مستمر درعرصه های کاری و ملزم نمودن کل پرسنل به رعایت اصول انضباطی، اخالقی و کاری می باشد که حداکثر 
 می گردد.را شامل 

گاه انجام یرندگان دانشگو سرویس کار انجام شده و امور اخالقی و انضباطی عوامل پیمانكار توسط ناظرو کمیت  ارزیابی ازکیفیت .18
دستورالعمل نظارتی دانشگاه اقدام شده و پرداخت حق الزحمه ماهانه شرکت منوط به تایید گزارش ازطریق طبق بدین منظور  شد. خواهد

 ور می باشد.مكانیزم مذک
سرپرست کلی نیروهای بكارگرفته شده )غیراز نیروهای شاغل( و رابط با دانشگاه با نماینده و نفر را بعنوان  چندموظف است  پیمانكار .19

رئیس  با اعالم شود نهفته اول پیمان نماینده معرفی  دو چنانچه تاتا از بین ایشان یك نفر انتخاب شود.  ؛تائید مدیریت پشتیبانی معرفی نماید
خواهد شد . نماینده مذکور موظف به حضور تمام  جریمه از کارکرد شرکت کسرریال بعنوان  5،000،000روزانه مبلغ  اداره امور عمومی

در محل دانشگاه  12لغایت  30/7از ساعت )و در روزهای تعطیل عنداللزوم( روزهای پنجشنبه  17لغایت  30/7روزهای غیرتعطیل از وقت 
ایی قانون کار وتامین اجتماعی وامورمالی وحسابداری آشن بوده و می بایست دارای ظرفیتهای سرپرستی باشد و با جنبه های مختلف کار و

پیمانكار برای جابجایی نماینده خویش موظف است حداقل یك دستگاه موتور سیكلت  .و امور مربوط را رتق و فتق نماید کافی داشته باشد
 اختصاص دهد.

رای اتصال به شبكه اتوماسیون اداری دانشگاه ب یمانكار موظف است نسبت به اختصاص یك دستگاه رایانه و سایر ملزومات جهتپ .20
در غیر این صورت به  .و مراودات و مكاتبات دانشگاه با شرکت از این طریق انجام خواهد شد ( اقدام نماید19نماینده خویش موضوع بند )

ز کارکرد شرکت کسر خواهد اریال  5،000،000، ماهانه مبلغ دانشگاهناظر قرارداد مات مذکور براساس گزارش به ملزوازای عدم تجهیز 
 با استفاده از نرم افزار جداگانه و ثبت اثر انگشت به عهده پیمانكار می باشد. ناظر قرارداد به ارائه گزارش حضور و غیاب شد.

قرارداد فهرست کامل پرسنل تحت پوشش و سرپرست ایشان، به همراه آدرس و شماره تلفن تماس با آنها  قبل از شروعپیمانكار بایستی  .21
 دهد.را دراختیار کارفرما قرار 

 عهده پیمانكار می باشد. ه ب مرتبط با قرارداد قانونی پرداخت کلیه کسور .22



 

 5 

 ارفرماکده و ارائه گواهینامه مربوطه توسط پیمانكار به عهده هزینه مالیات بر ارزش افزوده مشروط به ثبت نام در مالیات بر ارزش افزو .23
فی و نیز )بواسطه حذف مالیات تكلیفی( هزینه مالیات تكلیمی باشد. الزم نیست پیمانكار در هزینه های خود هزینه مالیات بر ارزش افزوده 

 را منظور نماید.
 بود.خواهد ماه  12بمدت   30/11/1402لغایت  01/12/1401واگذاری از مدت  .24

پیشنهاد دهندگان بایستی برنامه کاری خویش برای انجام امورخدماتی و نظافتی دانشگاه اعم ازتقسیم کار، نحوه انجام و شرح مختصر  .25
 ارائه نمایند. به دانشگاهرا  وظایف

سابقه و  ،دال برتوانایی تجربه پیشنهاد دهندگان بایستی دارای صالحیت انجام کار از اداره کل کار واموراجتماعی استان و یا مدارکی .26
بر کار از سازمانها و شرکتهای معت گواهی حسن انجامیك منظور ارائه حداقل به این  صالحیت انجام کار در زمینه موضوع واگذاری باشند.

 ضروری  می باشد.

پیشنهاد دهندگان بایستی در مبلغ پیشنهادی خود، حقوق قانونی کارگران را با توجه به مصوبات و مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی  .27
لحاظ نموده به همراه پایه سنواتی 99و اعمال طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی درسال 

ال س. باتوجه به تغییر مزد و مزایای کارگری در(می باشد ذیل همین شرایط به پیوست  1401 د گروههای شغلی درسالجدول مز)باشند 
اعالم شده ازطرف مراجع ذیربط، اصالحات الزم صرفا دراین خصوص و مطابق عناوین هزینه پرسنلی قیدشده در آنالیز ارائه شده  1402

توسط برنده مناقصه بدون درنظرگرفتن هیچگونه سودی عینا درقرارداد اعمال خواهد شد. برنده مناقصه تا زمان اصالح مبلغ قرارداد موظف 
 می باشد. 1402و  1401سالیای پرسنل تحت پوشش طبق مصوبه شورای عالی کار دربه پرداخت مزد و مزا

پیمانكار موظف است برای جبران هزینه حوادث، فوت و ... پرسنل تحت پوشش خویش و نیز صدمات ناشی از عملكرد پیمانكار و  .28
ه بدون نیاز به رأی به نحوی ک ه ای منعقد نماید.پرسنل تحت پوشش نسبت به اشخاص ثالث، قرارداد بیمه مسئولیت با شرکتهای معتبر بیم

پیمانكار مكلف است بالفاصله پس از عقد قرارداد یك نسخه از بیمه نامه مذکور را  مراجع قضایی خسارت مالی فرد ذینفع پرداخت گردد.
 که به تایید مدیریت امور حقوقی دانشگاه رسیده جهت ثبت در سوابق به ناظر قرارداد ارائه نماید.

یشات قبل از آزما) سالمتاخذ گواهی پرسنل برای ، نسبت به معرفی پرسنل تحت پوشش بكارگیریپیمانكار موظف است قبل از  .29
در صورت عدم تایید سالمت هر یك از کارگران، پیمانكار موظف به  نماید.تحویل و یك نسخه از آن را به دانشگاه  اقدام نماید (استخدام

اخذ تعهد محضری بابت رفع مسئولیت هر گونه ضرر و زیان ) ناشی از اشتغال کارگر بیمار( از کارگران و تقبل مسئولیت توسط خود ایشان 
ق به ز گواهی سالمت کارکنان را برای ثبت در سوابپیمانكار مكلف است یك نسخه ا باشد. هزینه آزمایشات بعهده پیمانكار می میباشد.

 ناظر قرارداد ارائه نماید.

ر قرارداد ناظتهیه و تدوین شده طبق این شرایط، به هنگام مصاحبه با و اسامی پرسنل شاغل واگذاری  حداقلهای اصلی و  هجدول هزین .30
ثابت می  ،سود مدنظر دانشگاه %1هزینه ها به اضافه  ،ی)درخصوص نیروهای شرکتی ادار تحویل شرکت کنندگان در مناقصه خواهد شد.

 .باشد و در صورت اضافه یا کم شدن ایشان به همان میزان کارکرد ماهانه پیمانكار تغییر خواهد کرد(

به عهده سود مدنظر دانشگاه )با تقبل هزینه توسط دانشگاه(  %1مبلغ قرارداد با اعمال  %25سایر پرداختهای مدنظر دانشگاه در قالب  .31
 پیمانكار می باشد.

قانون  66... در دانشگاه و امكان استفاده از مرخصی استحقاقی، بازخرید ذخیره مرخصی موضوع ماده  نظر به تعطیلی فصلی نیمه وقت و .32
 د.باش مدیریت نحوه استفاده و بازخرید مرخصی تا سقف مذکور به عهده پیمانكار می روز منظور گردد. 4کار برای هرکارگر حداکثر 

طبق  ویشو... کارگران خفوق العاده مأموریت روزانه  ،)با اعمال ضرایب قانونی(اضافه کار ،پیمانكار ملزم به پرداخت کلیه حقوق و مزایا .33
 بندی مشاغل شرکتهای خدماتی، پشتیبانی وتامین نیروی انسانی می باشد.اعمال طرح هماهنگ طبقهبا مصوبات قانون کار 

رد نسبت به حسب مو و خود را درصورت نرسیدن اعتبار دانشگاه داشته باشدماه حقوق پرسنل  دوتوانائی پرداخت یمانكار بایستی پ .34
  پرداخت اقدام نماید.

پیمانكار بایستی حقوق و مزایای ابواب جمعی خود را حداکثر تا روز دهم ماه بعد فارغ از اینكه دانشگاه پرداختی به شرکت داشته باشد،  .35
واریز نماید. در غیر این صورت به ازای هر روز دیرکرد یك دهم درصد جریمه از صورتحساب همان ماه شرکت کسر  به حساب آنان

شد. ضمنا امكان دارد حق الزحمه پیمانكار به جای پرداخت نقدی از طریق ارائه اسناد خزانه انجام شود، لیكن پیمانكار موظف به  خواهد
 کارگران تحت پوشش خویش می باشد. پرداخت نقدی حقوق و مزایا و ... به
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 ساببه ح واریز وجه نقدیا  ضمانت نامه بانكیدر قالب:  بایستمی که  ریال می باشد 000،000،005جهت شرکت در مناقصه مبلغ سپرده  .36
مانكارانی آن دسته از پی ویا  چك تضمین شده بانكییا   نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه کاشان 1609055584 سپرده دانشگاه به شماره حساب

 .نمایدارائه  را سند آن اقدام و نامه کتبی از دانشگاه با تأیید مدیر امور مالی دانشگاه ضمانت با که مطالبات قطعی از دانشگاه کاشان دارند
قرارداد کسر و در ابتدای گواهی کارکرد ماهانه مبلغ قرارداد می باشد که ماهیانه از مبلغ  %10.میزان تضمین حسن اجرای تعهدات برابر  .37

مبلغ کل قرارداد بصورت ضمانت نامه بانكی تحویل دانشگاه خواهد شد و درصورت حسن انجام کاردر پایان مدت قرارداد  %5قرارداد نیز 
 به پیمانكار مسترد خواهد گردید.

مان ویش به پرسنل تحت پوشش و سازپیمانكار به دانشگاه ضمن عقد خارج الزم وکالت بالعزل می دهد چنانچه نسبت به تعهدات خ .38
تأمین اجتماعی و اداره دارایی عمل ننماید رأساً از محل کارکرد ماهانه شرکت، سپرده آن شرکت نزد دانشگاه و ضمانت نامه را بدون نیاز 

 به هیچ حكم قانونی دیگر برداشت نموده و به مراجع مذکور پرداخت نماید.

 در دو زمینه واگذاری، قرارداد منعقد نماید. هر شرکت می تواند درصورت برنده شدن .39

انتخاب برنده  درکسب شده در این مصاحبه امتیاز  الزامی است.ناظر قرارداد  قبل از پایان مهلت شرکت در مناقصه بامصاحبه پیمانكار  .40
 مناقصه موثر خواهد بود.

 :ارسال نماینددر موعد مقرر به شرح ذیل  بایستی مدارک الزم را در سه پاکت دربسته جداگانه دهندگان پیشنهاد .41

 شرایط مناقصه( 36)الزاما یكی از موارد مندرج در بند سپرده شرکت در مناقصه سندحاوی  :پاكت الف 
 :شامل ب پاكت

  معرفی نامه شرکت برای نماینده رسمی .1

 .)الزامی(ناظر قرارداد با  حضوری فرم شرکت در مصاحبه .2

 اختیار شرکت برای انجام امور مربوط به موضوع مناقصه. تجهیزات درفهرست ابزار، لوازم و  .3

 ( ذیل شرایط مناقصه به پیوست می باشدفرم تقاضای شرکت درمناقصه )  .4
 .)الزامی(مدارک ثبت و اساسنامه شرکت .5

 )الزامی(راکن انجام و یك  مورد حس صالحیت ایمنیتأییدیه و  در زمینه موضوع واگذاریصالحیت انجام کارتأیید مدارک مربوط به  .6

 .)الزامی(تراز مالی یك سال گذشته در امور خدماتی و نظافتی به عالوه گواهی و تأیید موجودی توسط بانك .7

 .)الزامی(شرایط مناقصه مهر و امضاء شده توسط شرکت .8

 آدرس و شماره تلفن ثابت دفتر فعال محل کار در شهر  .9

داکثر تا ح، )همه الزامی(های اصلی و پایه واگذاریتكمیل شده جدول هزینهفرم فرم بهای پیشنهادی، آنالیزدقیق هزینه ها، : پاكت ج
بلوار قطب راوندی  -واقع در کاشان 03155912299دانشگاه، تلفن تماس دیریت حراست به دفتر م 11/11/1401روز  پایان وقت اداری

ارسال نمایند. به پیشنهادات مبهم و مشروط براساس درصد یا اضافه نسبت به حداقل قیمت داده شده و فاقد  87317-51167کدپستی 
مندرج  د)مدارک ارسالی می بایست مطابق موارسپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر نخواهد شد. 

 .در فرم تقاضای شرکت در مناقصه باشد(
الف  الزم به ذکر است که پاکت ها به ترتیب متقاضی بایستی موضوع آگهی مناقصه را روی پاکتهای الف، ب و ج ارسالی درج نماید. .42

 شد.  ،ب وج بازگشایی خواهدشد چنانچه مدارک هریك از پاکت ها ناقص باشد پاکت بعدی بازگشایی نخواهد
 حضور پیشنهاد و خواهد شد. و بررسیدرمحل سازمان مرکزی دانشگاه باز  11/11/1401 روز 15راس ساعت  و ج ت های الف و ب پاک .43

 پیشنهادها بررسی و ،پس از این تاریخ کاری روز 3دهندگان یا نمایندگان آنان درجلسه مذکور بالمانع می باشد. الزم به ذکراست حداکثر 
 خواهد شد.برنده مناقصه اعالم 

 تمام پیشنهادات مختاراست. دانشگاه در رد یك یاایجاد نمی کند وکننده حقی برای شرکت، شرکت درمناقصه وارائه پیشنهاد  .44

وم ضمن ضبط سپرده وی باتشخیص کمیسیون مناقصه به ترتیب وضعیت برنده د ،درصورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف شود .45
است اتخاذ تصمیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درصورت استنكاف برنده بعدی سپرده وی نیز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. بدیهی

 خواهد بود. معامالت دانشگاهپس از انجام مراحل الزم بعدی بعهده کمیسیون 

 مناقصه دریافت خواهد شد. هینه درج آگهی مناقصه در روزنامه از برندهز .46



 

 7 

شگاه مجاز خواهد موافقت دان یك هفته اعالم قبلی و ازطرف پیمانكار با دوماه اعالم کتبی قبلی و فسخ قرارداد منعقده از طرف دانشگاه با .47
 بود.

 ودانشگاه هیچ تعهدی دراین خصوص ندارد.وحقوقی بودهنسبت به اشخاص حقیقی کلیه تعهدات خودپیمانكارمسئول .48

 پیمانكار موظف به رعایت کلیه تذکرات نمایندگان دانشگاه خواهد بود. .49

 باشد. يم دييكليه موارد فوق قابل قبول ومورد تا
 

 مهر شرکت:                              امضاء مدیرعامل:                                   نام ونام خانوادگی مدیرعامل شرکت  :
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 برنامه امور خدماتي و نظافتي خوابگاههاي دانشجويي
 مديريت امور دانشجويي

 ظروف زباله  روزانه شستشوی  -1
 شستشوی تانكر آب تصفیه، درصورت لزوم -2

 سرویس ها و حمامها  روزانه نظافت  -3

 کریدورهادرشیشه سالنها ماهیانه نظافت  -4

 و بدون استفاده از آب، با وسایل الزم هااجاق 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

 دوبارروزی نظافت کف راهروها و کریدورها  -9

 یی ها و آینه دستشویی ها روزی دوبارروشو نظافت کاسه -10

 نرده ها و پنجره ها و دیوارها  ماهیانه گردگیری  -11

 گردگیری کامپیوترها و تلویزیون و میزهای مربوطه هفته ای دوبار -12

 حباب المپها و کپسول آتش نشانی هفتگی گردگیری  -13

 دیوار و کف حمامها  هفتگی  رسوب زدایی -14

 چربی زدایی()دیوار آشپزخانه ها هفتگی رسوب زدایی   -15

 کف سرویس ها  روزانه  رسوب زدایی -16

 شیرآالت  هفتگی زدایی رسوب  -17

 جابجایی لوازم و وسایل و انتقال لوازم به طبقات -18

 روزی دوبارسالن های مطالعه و اتاقهای تلویزیون  ،آشپزخانه ها ،تخلیه زباله حمامها -19

 انتقال زباله به خارج محوطه خوابگاه  -20

 برای عصرهاتامین نیروی موردنیاز جهت نظافت آشپزخانه ها و تخلیه زباله  -21

 تامین نیرو برای تمامی روزهای هفته  -22

 امور دانشجوییمدیر تشخیص  سایر امور حسب -23
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 مجموعه تربيت بدني نظافتي و امور خدماتيبرنامه 
 مديريت تربيت بدني

نظافت سالن اصلی قبل و در حین برگزاری کالسهای آموزشی و فوق برنامه شامل تی زدن، شستشوی سرویس های بهداشتی ،             .1
 راهروها،رختكن ها و جایگاه تماشاچیان با مواد شوینده.

 نظافت و تی کشیدن سالن تنیس روی میز .2

 نظافت و تی کشیدن سالن تیراندازی .3

 نظافت و تی کشیدن سالن کشتی .4

 )سالن مهر( دستمال کشی دستگاههای بدنسازی-دستمال کشی آینه ها–نظافت سالن بدنسازی شامل جارو کردن  .5

 تربیت بدنی و دستمال کشی دستگاههای آن.نظافت آزمایشگاه  .6

 دستمال کشی آینه ها، دستمال کشی دستگاهها بصورت روزانه-نظافت سالن ورزش خوابگاه دختران شامل جارو کردن .7

   -نظافت و شست و شوی مجموعه استخر در حین و بعد از سانسهای آموزشی و فوق برنامه شامل شست وشوی لباس کنی ها                .8
 و جكوزی و جایگاه تماشاگران.سوناها  –تی سرویس های بهداش

 تهیه و توزیع چای در طول روز در اطاقهای اداری مجموعه استخر و سالن   .9

شامل تی زدن   .10 شی میزها    –نظافت اطاق ها و راه روهای اداری  ستمال ک سرویس            –د شوی  ست و  ش سنگ ها و  شی  ستمال ک د
 های بهداشتی در دو قسمت استخر و سالن ورزش

 اطالعیه  و مسابقات و سایر  امور تبلیغاتی در داخل و خارج دانشگاه –پوستر  –نصب بنر  .11

 نظافت سالیانه مجموعه استخر و تخلیه آب آن در زمان مقرر شامل شستشو با جوهر نمك و رسوب زدائی از کف استخر .12

 پرکردن مخزن کلر و آب ژاول استخر .13

 نظافت پشت بام ها قبل از شروع فصل زمستان و برف روبی از آنها در مواقع مقتضی   .14

گزارش به موقع خرابی اماکن در مواردی که امكان حضووور نیروهای تربیت بدنی در مجموعه نمی باشوود نظیر سووالن ورزشووی      .15
 خوابگاه دختران

سم و مناسبت های تربیت بدنی مانند افتتاحیه و اختت   .16 شگاهی، مسابقات همگانی، منطق    پذیرایی در مرا ه ای امیه مسابقات درون دان
 و قهرمانی کشور

 انجام سایر اموری که در حیطه کارهای خدماتی می باشد و از طرف تربیت بدنی دانشگاه اعالم می گردد. .17

 ی دارد. با توجه به نوع فعالیتهای تربیت بدنی موارد ذیل نیاز به حضور نیروی خدمات موارد فوق الذکرعالوه بر 
 کنترل ورود و خروج دانشجویان به مجموعه سالن ها و استخر شامل:  -1

 کفشداری 

 کنترل رختكن ها جهت جلوگیری از سرقت 

   تحویل دادن و تحویل گرفتن وسایل ورزشی جهت برگزاری کالس های تربیت بدنی و فوق برنامه ها 

 در مجموعه های ورزشی تحویل گرفتن و تحویل دادن موبایل جهت جلوگیری از فیلمبرداری 

 ت های هفتگی دانشجوییشبسته بندی و تدارک صبحانه جهت برگزاری کوهگ 

الزم به ذکر است مجموعه های تربیت بدنی به دلیل عقد قرارداد با ارگانهای خارج از دانشگاه و همچنین فعالیت های فوق برنامه شامل    
سابقات   ساب روزهای تعطیل( تا     -اردوهای تدارکاتی تیم ها –برگزاری م ساتید و تمرینات کارمندان عمالً همه روزه )با احت تمرینات ا

 فعال می باشد که این مورد بایستی مدنظر قرار گیرد. 24ساعت 
 ضووور یك نفر از پرسوونلح ،و سووایر امور مرتبط با آنواقع در خیابان کمربندی خواهران  واحد ضوومنا، عالوه بر نظافت سووالن ورزشووی 

 خدمات در موقع برنامه های ورزشی الزامی است.
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 نوع مارک وبرند شرکت مواد ردیف

 شرکت من گلرنگ جوهر نمک 1

 پریل    خاکستر ریکا 2

 اکتیو   گلرنگ رایت 3

صحت گلرنگ 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    

سانت90بزرگتی نخی  14 )چله ای(1نوع مرغوب درجه    

سانت50تی نخی کوچک 15 )چله ای(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 ک کن(جرم گیر 23  اکتیو 

1نوع مرغوب درجه  چکمه 24  

1نوع مرغوب درجه  پارچه تنظیف  25  

1نوع مرغوب درجه  خاکبردار 26  

1نوع مرغوب درجه  کاردک 27  

1نوع مرغوب درجه  کفش ایمنی 28  

1نوع مرغوب درجه  لباس کار 29  

کاد کبودپودر  30 1نوع مرغوب درجه    

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

 سیف مایع تمیز کننده  39
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 30/11/1402تا  1/12/1401فرم تقاضاي شركت درمناقصه امور خدماتي و نظافتي دانشگاه كاشان از 
 

 مشخصات شركت:

 نمونه امضای مدیرعامل                 نام شرکت:                                                                             تاریخ تاسیس:                           

نمونه امضای رئیس ثبت:                                                نوع فعالیت :                                                                            شماره

 هیأت مدیره
 

 آدرس:شماره تلفن ثابت و همراه:نمونه مهرشرکت:
 

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

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

 فرزند:                  ش.ش:                  ت.ت:                                                 نفر( یك)حداقل : خدماتشرکت درامور  نمایندهنام و نام خانوادگی 

 مدرک و رشته تحصیلی:                            دانشگاه اخذ مدرک:

 درزمینه واگذاری و سایر زمینه ها فعالیت داشته اید، ذکرنمائید.درصورتی که قبال نیز 

 مدارك مورد نياز براي شركت درمناقصه به شرح زير مي باشد:
 پاكت الف:

 یكی از موارد مندرج در شرایط مناقصه()مطابق حاوی فیش پرداختی بابت سپرده شرکت در مناقصه  .1

 پاكت ب:   
 معرفی نامه شرکت متبوع برای نماینده رسمی .10

 مسئول خدمات دانشگاهفرم شرکت در مصاحبه با  .11

 فهرست ابزار، لوازم و تجهیزات دراختیار شرکت برای انجام امور مربوط به موضوع مناقصه. .12

 فرم تقاضای شرکت درمناقصه ) این فرم ( .13
 ثبت و اساسنامه شرکتمدارک  .14

 مورد حسن انجام کار و یك  در زمینه موضوع واگذاری  صالحیت ایمنیو  مدارک مربوط به صالحیت انجام کار .15

 تراز مالی یك سال گذشته در امور خدماتی و نظافتی به عالوه گواهی و تأیید موجودی توسط بانك .16

 شرایط مناقصه مهر و امضاء شده توسط شرکت .17

 تلفن ثابت دفتر فعال محل کار در شهرآدرس و شماره   .18

 پاكت ج:   
 فرم بهای پیشنهادی  .1

 برگه یا برگه های آنالیز دقیق هزینه ها بابت هزینه های پایه، سایر هزینه ها و سود .2

 

 نام ونام خانوادگی تكمیل کننده:

 مهروامضاء

 :تاریخ

 مالحظات تاریخ اتمام تاریخ شروع محل فعالیت نوع فعالیت ردیف
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 1401-1402سال  امور خدماتی و نظافتیفرم شرکت در مصاحبه حضوری مناقصه 

  

گواهی می شووود    
خانم
یه و آشوونایی با مسووائل .............. برای توج...............شوورکت .................... نماینده .............................. آقای

شرکت نموده و همچنین جدول هزینه های  1401/ /         .......... مورخروزدانشگاه درمصاحبه حضوری متعدد خدماتی و نظافتی 

 شد.مربوط تحویل ایشان و فهرست مشاغل و گروه های مزدی پایه واگذاری  ،اصلی

 

 سید مهدی سادات فر 

 رئیس اداره امور عمومی
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 30/11/1402تا  01/12/1401فرم بهای پیشنهادی مناقصه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه کاشان از 

 نام شرکت متقاضی:
 

 جدول بهای پیشنهادی

 

 مبلغ پيشنهادي متقاضي هزينهعنوان  رديف

 به ريال

 5،000،000،000 هزینه های مزدی نیروهای شرکتی اداری ماهیانه 1

 6،350،000،000 هزینه های مزدی نیروهای خدماتی ماهیانه 2

  )با توجه به که لیست هزینه ها ماهانه می باشد و بیمه سالیانه مبلغ به صورت یك دوازدهم درج شود( انهیسال تیمسئول مهیب 3

  )با توجه به که لیست هزینه ها ماهانه می باشد و بیمه سالیانه مبلغ به صورت یك دوازدهم درج شود( نفر  51 یقبل از استخدام )حداقل( برا شاتیآزما نهیهز 4

  ماهانه ندهیشو لوازم و مواد 5

  حمل آنها تا محل چاله زباله شهر کاشان نهیو  هز ی(به باسكول شهرداریافتیاقالم باز یحمل زباله روزانه )به استثنا 6

  ها )حداقل ماهانه( ابانینظافت خ نهیهز 7

  )در طول مدت قرارداد ثابت خواهد بود( نفر تمام وقت كی مانكاریپ ندهینما حقوق و مزایای نهیهز 8

  سود ماهانه شرکت 9

  جمع کل هزینه های باال )قیمت پیشنهادی شرکت( 10

 
 

ن اطالع از کلیه مندرجات در شرایط مناقصه و اطالع از نحوه واگذاری امور مربوط به این مناقصه مراتب باال را اینجانب .................................................. مدیر عامل شرکت ................................................ ضم

 تایید می نمایم. 
 

 عامل امضای مدیر


