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 شرايط مناقصه واگذاري امور فضاي سبز دانشگاه كاشان
 30/11/1402تا  01/12/1401تاريخاز  

دانشگاه کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور فضای سبز خود با شرایط زیر اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند 
مورخ روز یکشنبه  15لغایت ساعت  1401/ 04/11ورخ صبح م 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  16/11/1401
دانشگاه و ناظر قرارداد( مطرح  مسئول فضای سبز) مهندس قرآنی نیاآقای  09131635025مراتب را از طریق شماره تماس 

 د.نماین
عبارتست از انجام همه فعالیتهای مربوط به نگهداری فضای سبز درمحدوده دانشگاه کاشان درحد  :موضوع واگذاري -1ماده

 دانشگاه به شرح ذیل: (کارشناس فضای سبز )ناظر متعارف به تشخیص
 امور فضاى سبز توسط پيمانكار بايستى انجام گيرد:يي كه بابت نگهداري اهم فعاليتها -الف    

 تعمیروترمیم جویهاى درختان وکرتهاى گل ونهال درتمام نقاط دانشگاه  .1

زینتى وگلهاى فصلى نیازاست هرچند وقت یکباراین کار انجام  کرتهایبمنظور بهترکردن آبخور درختان و سله شکنى  توضيح:      
 گیرد. انجام بایستی بیشتر شود . این امر درنقاط گرم وخشك 

  به شرح ذیل: طبق برنامه زمان بندى مختلف گیاهى  هاى براى گونهآبیارى  .2
   باربشکل بارانى 2چمن : هر روز 

 شوند.   روز یکبار آبیارى  (20 – 15) بار ودرسایر مواقع2اى   همیشه سبز سوزنى : درایام گرم تابستان تاهفته درختان 

 اى یك بار اقع هفتهبار ودرسایر مو2اى   هاى درختى خزان : درایام گرم تابستان تاهفته گونه 

 اى یکبار بار و درسایر مواقع هفته2اى   هاى دائمى دارویى : درایام گرم تابستان تاهفته گونه 

 بار2یا  1اى   بار ودرسایر مواقع هفته3اى   هاى انواع رز : درایام گرم تابستان تاهفته گونه 

 شگاه اعالم میشود.توسط کارشناس دان، اى طبق برنامه کاشت ونوع قلمه هاى خزانه گونه 

 اى یکبار بار وسایر موارد هفته2اى   هاى گیاهى موجود درپاسیوها: درایام گرم تابستان هفته گونه 
 به منظور آبیاری موثر و محدودیت در منابع آبی برنامه ریزی آبیاری شبانه اجتناب ناپذیر است.

 (پخش کود دامى وشیمیائى )براساس امکانات ونظر کارشناس دانشگاه .3
در خالل فصل رشد  ى وچمنینتهاى ز شخم پائیزه وبمنظور رشد بهتر گونه ،هنگام توسعه ،سازى کرتهاى خزانه قبل از آماده توضيح:     

 ازکودهاى شیمیائى ودامى استفاده شود.

 (طبق آموزش ونظر کارشناس)هاى مختلف گیاهى وقلمه گیرى ازآنها  هرس درانواع واشکال مختلف روى گونه  .4
 جین و ریشه کنى علفهاى هرز به اشکال مکانیکى وشیمیائى و. 5

 (براساس امکانات موجود ونظر کارشناس دانشگاه)سمپاشى علیه آفات وامراض نباتى . 6
 چمن زنى و واکارى چمن . 7

 گیرد.  روز یکبار درکلیه نقاط انجام (20 – 15)توضیح : چمنزنى بادستگاه چمنزن ویاسایر موارد درخالل فصل رشد هر 

 هاى سبز پرچین زنى حاشیه .8

 اربرحسب وضعیت آب وهوا صورت گیرد.درزمستان یاپائیز نیز هرس کلى شود.ب (1-2ها ) درخالل فصل رشد پرچینزنى حاشیه توضيح:

 امکانات موجود نهال بسته به فصل کار و وء جمع آورى گلها ونهالهاى خشك شده وجایگزینى آنها بانشا .9

 (نهال و... ،گل) واکارى به اشکال مختلف .10
و تعبیه و تخلیه کلیه نایلون زباله سطل  معابر ،روهاى محوطه فضاى سبز ها وپیاده آبروها وجوىها،  ، پاسیوننظافت داخل باغچه ها .11

با  بینى شده. هاى آن به محل پیش رساند و حمل زباله به زیبائى مجموعه آسیب مى از خاروخاشاک وکلیه مواردى که های زباله آنها
وجه به انتظاراتی که از جایگاه مسئول اداره امور عمومی دانشگاه به عنوان ناظر قرارداد امور نظافتی وجود دارد ناظر قرارداد ت

امورخدمات نظافتی موارد عدم رعایت نظافت فضاهای بینابینی، اشکاالت تاسیساتی و برقی را به ناظرین قراردادهای امور تاسیساتی و 
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انشگاه گزارش خواهد داد و پیمانکاران می بایست نسبت به پذیرش و انجام موارد اعالم شده از طرف ناظرین نگهداری فضای سبز د
 اقدام نمایند.

 ها برحسب نیاز زیاد کردن خاک باغچه تسطیح وکم و ،تعویض .12

 هاى گیاهى  تراس بندى و بندگذارى کرتها وجویهاى مخصوص انواع گونه .13

  (نارنج و... ،نظیر پالم)ازسرماى زمستانى ویخبندان وبرف وبوران شدید هاى گیاهى  حفاظت برخى از گونه .14
 شکل دهى وفرم دهى به درختان ونهالها .15

 عملیات پیوند زنى درصورت نیاز .16

 ءسازى وکرتهاى گل بمنظور بذرکارى وتهیه نشا انجام کلیه عملیات شخم وآماده .17
 ،و برف روبی درختانبادهاى شدید  درمقابل سیل وبارانهاى سنگین وبسیج کلیه نیروها درمواقع اضطرارى وانجام تدابیر حفاظتى  .18

 در فصل زمستان. معابر

 وتحویل به واحد فضاى سبز دانشگاه  ()طبق دستورکارشناسو بوجاری آن هاى گیاهى متعدد  بذرگیرى ازگونه .19

 (پاشى و...سم ،کوددهى ،وجین ،آبیارى)گلخانه شامل  ،خزانه ،اندازى ونگهدارى دقیق نهالستان راه .20
 داربست ونظایر آن  ،هاى مختلف گیاهى بروى تاالر هدایت وبستن گونه .21

 هاى سالنهاى ادارى وخوابگاههاى وسلف سرویس  تعویض گلدان وخاک گلدان درمحوطه .22

 آموزش وتوجیه کارگران درامرنگهدارى دقیق ومؤثر از وسایل موتورى فضاى سبز .23

 (شن ریزى وپخش خاک ،ترکیدگى ،ه آبانجام برخى امورمحوله نظیر )کندن جاى لول .24
 مشارکت در عملیات برداشت گل محمدی در مزرعه مربوطه و تحویل به متصدیان امر. .25

 (2)طبق جدول شماره  .محلهای احداث شدهدر نگهداری از آبیاری قطره ای و بارانی  و یراپراتو .26
ابق برنامه تنظیم شده از نقاط مختلف فضای سبز به نقاط حمل و نقل همه ضایعات گیاهی، خاک، ماسه، کود دامی، گلدان و غیره مط .27

 .به عهده پیمانکار است(اعم از راننده و .... پیش بینی شده و مشخص شده با نیسان در اختیار پیمانکار )هزینه مربوطه 
نیسان در اختیار پیمانکار حمل و نقل تانکر آب براساس برنامه اعالمی از آب چاه یا آب پساب جمع آوری شده به نقاط موردنیاز با  .28

 .به عهده پیمانکار است(اعم از راننده و .... )هزینه مربوط 
متر مکعبی و  14و  12با تانکرهای  ،تهیه و تدارک آب از بیرون دانشگاه در شرایط بحرانی، با اعالم و دستور ناظر قرارداد بدون فوت وقت .29

. هزینه مرتبط با آن از طریق ارائه فاکتور به ناظر قرارداد و تایید آن به عهده دانشگاه می تخلیه در مناطق مشخص شده به عهده پیمانکار می باشد
 باشد. 

 آموزش پرسنل  و توجیه آنها در برابر هدر رفت آب و منابع با ارزش آب. .30

 باشد: هاى مشمول واگذارى امورفضاى سبز به شرح ذيل مى محدوده (ب

 پاسیو3اسیوهاى مربوطه به تعداد  وپ 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

 کوی اساتید وتربیت بدنی ،محوطه مهمانسراى اساتید .4

  و ساختمان مشاوره حوطه ایستگاه گازم .5
 س واطراف آن محوطه سلف سروی .6

 دستگاه 4متأهلین های  به انضمام خوابگاهبلوک  5حوطه خوابگاه خواهران به تعداد  م .7

 و پارک مربوطه و درمانگاهبلوک 3حوطه خوابگاه برادران به تعداد  م .8

 تکارى اکالیپتوسهاى دانشگاه وبلوار اصلى دانشگاه خطوط درخ .9

 آزادگان  کیلومتر وخطوط درختکارى شهرک صنعتى6 خطوط درختکارى شرق وغرب دانشگاه به طول مجموعاً .10

 مجموعه آمفى تئاتر روباز وسرپوشیده دانشگاه  .11

 شاسى ونهالستان دانشگاه  ،مجموعه خزانه گلخانه .12

)به صورت خود گردان توسط ریاست پارک مدیریت می قع در خیابان کمربندى وا پارک علم و فناوریمحوطه فضاى  .13
 گردد.(
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 ان مرحوم دکتر ارشدیساختممحوطه فضای سبز  .14

 دانشگاه )پردیس راوند(ورودى اصلى  پارکحوطه فضاى سبز م .15

 اداره رفاهو  (بلوار کمربندی دانشگاه )از ساختمان دفتر فنی تا مقابل نگهبان خوابگاهها .16

 ساختمان مرحوم دکتر اسالمیمحوطه فضای سبز  .17

 و انرژی محوطه فضای سبز پژوهشکده نانو .18

 ه مهندسیمحوطه کارگاههای دانشکد .19

 .مدخل ورودی خوابگاههای مجموعه مرکزی .20
 .فضای سبز محوطه مسجد دانشگاه .21
 .دانشکده معماری و هنرفضای سبز ساختمان  .22
 .مجموعه بلوارهای انتهایی دانشگاه ومیدان آزادگان و خبازخانه .23
 .و خانه رفاهی محوطه خانه فرهنگ .24
 .مجموعه مرکز اسانس قمصر و ویالهای مربوطه .25
 .شگاه واقع در میدان جهادمرکز رشد دان .26
 .و گذرگاه نسیم محوطه دانشکده علوم انسانی و پاسیون های مربوطه .27
 .(محوطه سالن اجتماعات )فیض .28
 محوطه گلزار شهدای گمنام. .29

 پاسیوهای مربوطه. و مهندسیهای محوطه دانشکده  .30

 .محوطه سازمان مرکزی و پاسیوی مربوطه .31
 و مبینی و بلوارهای مربوطه. ، ترکیان، شهریاریمحوطه خوابگاه شهید احمدی روشن .32

 .محوطه دانشکده حقوق و پاسیوهای مربوطه .33
 .جموعه مزرعه پشت استخرم .34
 مجموعه کتابخانه وآمفی تئاتر مرکزی .35

 گران خواهد شد. تذکر: جدول مربوط به وسعت فضای سبز دانشگاه به هنگام مصاحبه با مسئول فضای سبز دانشگاه تحویل مناقصه  
 ر موارد مربوط به شرايط واگذاري:ساي -2ماده

. همچنین موظف است (تقویم کار)پیمانکار بایستی برنامه کاری خود رابراساس برنامه ابالغ شده از سوی کارشناس دانشگاه تنظیم نماید  .1
هد. ارسال پس از سرکشی های منظم و مستمردرقبال کارهای انجام شده گزارش کار تهیه وبصورت هفتگی دراختیار کارشناس قرارد

 لیست کارگران حاضر به کار همراه گزارش ارسالی الزامی است.

لیست کاملی از کارگران همراه بامشخصات سجلی، آدرس و  و قبل از شروع قرارداد، پیمانکار موظف است پس از تعیین کلیه کارگران .2
، با هریك از کارگران تحت حین قراردادو در  راختیار کارشناس دانشگاه قراردهد و در ابتدای قراردادشماره تماس آنها د

حسب مورد قرارداد ساعتی، روزانه، ماهانه و سالیانه مطابق قانون کار و تامین  )حتی کارگران فصلی و جایگزین نیروهای اصلی(پوشش
اد و ارسال آن به اجتماعی منعقد نموده و یك نسخه از قرارداد مربوطه را تحویل ناظر قرارداد نماید)پی کیری نحوه انعقاد قرارد

 می باشد(. دقراردا رمدیریت امور اداری و پشتیبانی به عهده ناظ
 پیمانکار حق خروج هیچگونه مواد ومنابع گیاهی را به خارج از دانشگاه ندارد. .3

در زمان  پیمانکار حق استفاده خصوصی از اراضی وامکانات مختلف دانشگاه بمنظور تولید نباتات باغبانی و زراعی را ندارد.ضمنا .4
برداشت گل محمدی از مزرعه گل محمدی مرکز اسانس قمصر، پیمانکار موظف است نیروی حاضر درمحل مربوطه را درکنار 
کارگران فصلی که توسط دفتر فنی و فضای سبز سازمان دهی می شوند، مشغول بکار نموده و در امر چیدن گل محمدی و تحویل آن 

وه کار، زمان کار و سایر عملیات مربوطه توسط ناظر دفتر فنی و فضای سبز مستقر در محل مشارکت داشته باشند، بدیهی است نح
 کنترل می گردد.

ضمنا ازبین کارگران  (پیمانکار بایستی از تعداد کارگر مورد توافق با کارشناس دانشگاه استفاده نماید. )براساس استانداردهای موجود .5
معرفی نماید و  (ناظر دانشگاه)نتخاب نموده و بااعالم شرح وظایف، وی را به کارشناس تعیین شده یکنفر را به عنوان سرکارگر ا
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 (اخراجی، بازنشستگی، مرخصی استعالجی و مازاد مصرف مرخصی استحقاقی)ازجمله  (به هردلیل)چنانچه درطول دوره قرارداد 
 سبت به جایگزینی نیرو اقدام نماید.ن (تازمان انتخاب کارگر اصلی)حجمی ازکار باقی بماند پیمانکار موظف است 

 پیمانکار حق واگذاری کار به غیر راندارد. .6

 پیمانکار موظف است از نظرات کارشناس دانشگاه به منظور جایگزینی نیروها در نقاط مختلف استفاده نماید. .7

کارگر بایستی به تائید کارشناس دانشگاه رسیده پیمانکار بایستی از کارگران با توانائی ومهارت الزم استفاده کند. میزان توانائی و مهارت  .8
بر اساس نظر ناظر قرارداد به عهده  ق مهارتی به کارگران مشمول و نیز حق الزحمه سرکارگری به سرکارگرانح پرداخت باشد.

 ممنوع می باشد.انتخاب و بکارگیری نیروی غیر ایرانی)اتباع خارجی(برای هر نوع کار حتی موقت و پاره وقت  پیمانکار می باشد.

پیمانکار در ساعات عرف و قانونی کار روزانه، حق استفاده از توان و نیروی کارگری موجود در دانشگاه را برای مقاصد خاص در  .9
همچنین رعایت ساعت کار و استفاده مناسب از فرجه ناهار و نماز به عهده پیمانکار می باشد و بایستی این  خارج از دانشگاه ندارد.

 ت ساعت فرجه نماز و ناهار الزامی است.عایدر قرارداد با کارگران ذکر گردد که رموضوع 

پیمانکار موظف است از نهاده های قابل دسترس بنحو بهینه استفاده کند و درصورت هدر دادن هرنوع ازآنها ملزم به جبران و جایگزین  .10
 کرد کسر می گردد.% جریمه هزینه ها ازمحل کار50است. درغیراینصورت بااحتساب اصل و 

باتوجه به محدودیت منابع و ارزش باالی آب، پیمانکار موظف است تمهیدات الزم جهت جلوگیری از هدر رفت آب را به عمل  .11
آورد. لذا، هرگونه خسارت ناشی از عدم توجه به حفظ آب و جلوگیری از هدر رفت آن به عهده پیمانکار بوده و در قبال هر بار 

همچنین در مواقع اضطراری  ریال از پیمانکار کسر خواهد شد. 1.500.000زمان عرف و تعریف شده کار به مبلغ مشاهده هدررفت در 
د و استفاده عالوه بر تامین آب از بیرون دانشگاه، پیمانکار موظف است با برنامه ریزی ناظر قراردا ،و حساس برای تامین آب مورد نیاز

 آبنماها را برای مصرف در نقاط مشخص شده، استفاده نماید. از پمپ لجن کش، آب غیر قابل استفاده

در این خصوص الزم است  و تجهیز جزئی و کلی لوازم موتوری و غیرموتوری به عهده پیمانکار خواهد بود.امین و تدارک هزینه ت .12
و  یك سم پاش موتوری ،یدستگاه علف چین موتوری، یك دستگاه پرچین زن موتور 2دستگاه چمن زن موتوری،  2دارای  پیمانکار

همچنین به منظور برش درختان خشك که به شکل مقطعی الزم می شود، هزینه و تامین اره  باشد. یك دستگاه پمپ لجن کش
 موتوری به عهده پیمانکار می باشد.

مختلف فضای سبز که خسارت ناشی از استفاده نادرست از لوازم موتوری فضای سبز اعم از چمن زن، علف چین و ... در محوطه های  .13
 10،000،000 تا رختان تنومندرای دمنجر به آسیب به درختان تنومند و بالغ یا گونه های درختچه ای و وسایل مذکور گردد به ترتیب ب

 و خسارت به وسایل براساس نظر ناظر قرارداد از پیمانکار کسر خواهد شد. ریال 5.000.000 درختچه ای تاگونه های  ریال و

 از پیمانکار کسر خواهد شد. ریال 2،000،000با تانکر در حال حرکت ممنوع می باشد، لذا در قبال هر بار مشاهده آبیاری  .14

جاروی دست بلند، کیسه نایلون برف روبی، دسته بیل،  کتهبیلچه، قیچی گوشه گیری چمن،  ،تهیه وتامین وسایل مورد نیاز از قبیل )بیل .15
انواع قیچی  ،کش شن ،ماسك ،انواع آبپاش و سرآبپاش ،اره ،وجین کن  ، کفش کار،چکمه ،دستکش ،شیلنگانواع  ،کلنگزباله،

طناب  ،کلمن ،(یك دست یزمستانگرم و نیز کاپشن  دستیك شامل بلوز و شلوار کار ساالنه )لباس کار  ،کاله ،فرقون ،های باغبانی
، تلمبه دستی، یچی پرچینزنیق ،برس فلزی ،ماسك ،فیلتر ،دستکش چرمی و برزنتی ،آبچرخان ،چکش ،قلم ،نخی و پالستیکی

بعهده پیمانکار خواهد بودو تشخیص میزان ابزار و وسایل الزم بعهده کارشناس دانشگاه  (، نرده بان چوبیچارشاخ، تبر، خاک بردار
ی و غیرموتوری بانظارت می باشد که بسته به نوع فصل اعالم می گردد. کلیه تعمیرات و سرویس ابزار آالت فضای سبز اعم از موتور

 کارفرما بعهده پیمانکار است.
پيمانكار مي بايست در ابتداي شروع فعاليت در دانشگاه )قرارداد( فهرست اقالم اموالي خويش را طي صورتجلسه اي با تأييد مسئول  .16

روج اموال، هماهنگي الزم را  با اداره فضاي سبز دانشگاه، در اختيار اداره اموال و انبار دانشگاه قرار داده و بابت هرگونه ورود و خ
 مذكور به عمل آورد.

 ستیبه دانشگاه معرفی نماید. نماینده مذکور بایبه عنوان سرپرست کارگران تحت پوشش نیمه وقت نماینده نفر  2 پیمانکارموظف است .17
یال بعنوان جریمه از کارکرد شرکت کسر ر 1.500،000روزانه مبلغ تا دو هفته اول پیمان به دانشگاه معرفی شود. در غیر این صورت 

امورمالی وحسابداری آشنایی کافی داشته  ،های مختلف کار، قانون کار وتامین اجتماعی خواهد شد . نماینده مذکور می بایست با جنبه
ستگاه موتور )دو دباشد.حضور فیزیکی ایشان در پاسخگویی امور اداری ومالی ومحل فضای سبز ملموس باشد. ضمنا وسیله نقلیه 

 جهت سرکشی به کل فضاهای داخلی و بیرونی سازمان مرکزی به عهده پیمانکار بوده و صددرصد الزامی است.سیکلت( 
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 پیمانکار موظف است نیروهای خود را طبق نظر کارشناس دانشگاه درایام تعطیل بکارگیرد. .18

تشخیص ناظر  به د ولو در راستای امور فضای سبز نباشدانجام شومی بایست نجام هرگونه اقدام وعملی که به دستور کارفرما ا  .19
 قرارداد جزو تعهدات پیمانکار می باشد.

بمنظور اجرای ضروری برخی امور نظیر  (ماهه اول سال 7پیمانکار موظف است در موارد الزم به تشخیص کارشناس دانشگاه )حداقل  .20
پیمانکار موظف  شیفت کاری نسبت به انجام امور محوله اقدام نماید. 2بصورت اضافه کار و یا در  (و... ، چمن زنیآبیاری ،)سمپاشی

پرداخت اضافه کار با اعمال ضرایب  شب در ماه برای آبیاری شبانه سازماندهی نماید. 30ماه مذکور و  7را برای  نفر کارگر 3است 
 قانونی به عهده پیمانکار است.

 ی کارشناس فضای سبز دانشگاه می باشد.پیمانکار موظف به رعایت کلیه تذکرات فنی و تخصص .21

باتوافق و نظر کارشناس دانشگاه برنامه ریزی کند وچنانچه نیازی به شیفتهای  و نماینده راپیمانکار موظف است ساعات کار کارگری  .22
 دوگانه وجود داشت بدون فوت وقت به مرحله اجرا در آورد.

حضور ایشان  یحاً سبز رنگ با آرم ومشخصات شرکت استفاده نمایند.کارگران فضای سبز بایستی از لباسهای متحدالشکل ترج .23
انتخاب نوع، )درمحیط دانشگاه بدون لباس کار ممنوع است. تهیه و هرینه لباس کار، کفش، دستکش و... به عهده پیمانکار است. 

 زام به استفاده از لباس کار ذکر گردد.الزم است در قرارداد منعقده با کارگران ال .(جنس و رنگ بانظر کارشناس دانشگاه می باشد

چنانچه خسارتی توسط ابواب جمعی پیمانکار به ابزار و ماشین آالت مایملك دانشگاه و فضای سبز آن وارد گردد جبران خسارت  .24
دانشگاه به  (رمی باشد. بدین منظور بانظر کارشناس )ناظ وارده بعهده پیمانکار می باشد. برآورد میزان خسارت وارده بعهده دانشگاه

تناسب میزان و نوع وسایل و تجهیزاتی که دراختیار پیمانکار قرار می دهد درهنگام عقد قرارداد چك یا ضمانت نامه بانکی از پیمانکار 
 دریافت خواهد نمود.

 م خواهد نمود.کارفرما محلهایی را جهت انبار و اتاق کار پیمانکار بنحوی که پل ارتباطی بین کارگران و کارشناس باشد فراه .25

 مجاز به بازرسی مرتب و منظم نسبت به کارکرد وعملکرد پیمانکار می باشد. (کارشناس دانشگاه )نماینده کارفرما .26
کارشناس دانشگاه برنامه ها و دستورات نگهداری را بشکل هفتگی یا روزانه دراختیار پیمانکار قرار خواهد داد و پیمانکار موظف است  .27

زودتر به منظور بررسی ونتیجه نهایی دراختیار کارشناس دانشگاه قرار داده ودرنهایت به ابوابجمعی خود ابالغ تقویم کار هرماه را 
 نماید.

 ،نایلن ،تانکرآب  ،نهرکن ،سموم دفع آفات و امراض ،کوددامی و شیمیایی ،خاک ،آب)کارفرما تمام نهاده های مورد نیاز از قبیل  .28
به  پیمانکاررا دراختیار پیمانکار قرار خواهد داد. چنانچه دستگاههای موتوری  (ذرهای گیاهیمیخ وانواع و اقسام ب ،چوب ،طناب

تعمیر و رفع  دالیلی دچار نقص فنی شد پیمانکار موظف است جهت جلوگیری از توقف امور نسبت به تامین موقت آنها اقدام نماید.
 عیب عملکرد شاسی و تانکر مربوطه متعلق به دانشگاه به عهده پیمانکار می باشد.

تهیه وتدارک اقالم  ،طرح فضای سبز ،خاکریزی ،خاکبرداردی ،درزمان توسعه فضای سبزتمام عملیات مربوط به طرحهای ساختمانی .29
د. چنانچه درطول مدت قرارداد به دالیلی حجمی از کل کار واگذار گیاهی بعهده کارفرماست وپیمانکار هیچ نقشی دراین رابطه ندار

 شده کاهش یا افزایش یابد به همان میزان درصدی از مبلغ قرارداد تغییر خواهد کرد.
نه پیمانکار موظف به تامین نیروی الزم می باشد. بدیهی است هزی ،درصورت نیاز دانشگاه به انجام اموری عالوه بر فعالیتهای نگهداری .30

پخش  ،کرت بندی ،های مترتبه در قالب قرارداد توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد. توسعه فضای سبز جدید شامل فعالیتهای تسطیح
 % قرارداد گواهی پرداخت خواهد شد.25آبیاری و شخم زنی فضای جدید احداثی از طریق گواهی کارکرد کار اضافی درقالب  ،کود

و باتوجه به طرح طبقه بندی پرسنل ، اضافه کار با اعمال ضرایب قانونی و .... حقوق ومزایای قانونیپیمانکارموظف به پرداخت کلیه  .31
 قانون ومقررات کار و تأمین اجتماعی می باشد.پشتیبانی و تامین نیروی انسانی و  -مشاغل شرکتهای خدماتی

در شرایطی که  ظف به پرداخت اضافه کاری می باشد.پیمانکار مو ،درصورت نیاز دانشگاه به خدمات خارج از وقت موظفی کارگران .32
نیروهای مورد توافق شده به دالیلی)مسافرت اربعین، فصل گلچینی گل محمدی کاشان و اطراف و ...(کاهش یابد، پیمانکار موظف 

 ین نماید.است با دستور ناظر قرارداد برای پیشبرد امور نگهداری، با هزینه خود، نیروی مورد نیاز را از بیرون تام

پیمانکار بایستی  ،دوره های آموزشی برگزار کند ،چنانچه کارشناس دانشگاه ضرورت دانست به منظور باالبردن کارایی کارگران .33
 کارگران را به شرکت دراین برنامه ها موظف نماید. ،ضمن تطبیق برنامه های خود
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ت های معوّقه و پر حجم در شرایط زمانی خاص)نظیر:امور مربوط چنانچه کارشناس ناظر دانشگاه ضرورت دانست به منظور انجام فعالی .34
به فصل درختکاری، علف زنی های حجیم در ماه های اردیبهشت و خرداد، هرس های حجیم در پاییز یا زمستان، آبیاری های حجیم 

نیروی کار فصلی در مدت معیّنی و  نفر 5در پیك آبیاری تابستانه( نیاز به کارگر فصلی داشت، پیمانکار موظف است حداقل به تعداد 
 مشخصی به جمع نیروهای حاضر اضافه نماید. بدیهی است، هزینه های مترتب توسط دانشگاه و تأیید ناظر قرارداد پرداخت خواهدد.

 تامین سرویس ایاب وذهاب پرسنل در اوقات غیرمتعارف سرویس کارمندی بعهده پیمانکار است. .35
زانه برای هر روز کاری توسط کار فرما تعیین و پس از تأمین اعتبار و پرداخت به پیمانکار، از طریق غذا )ناهار( رو یارانهمیزان  .36

  پیمانکاربه هر نفر کارگر تحت پوشش پرداخت خواهدشد

 ورود کارگران تحت پوشش شرکت برای تأمین غذا از طریق سلف دانشجویی ممنوع می باشد. .37

روز زن به پرسنل تحت پوشش به عهده  دانشگاه  و هدیه 1402مهر مربوط به لوازم التحریر  همه هزینه پاداش روز کارگر، همه هزینه .38
پاداش های موردی به  هستند، مشمول دریافتارگرانی که دارای اخطار کم کاری و عدم رعایت انضباط عملکردی کمی باشد. 
  نخواهندشد.کارگران 

 (کرد نیروی انسانی تحت پوشش شرکت و ب: عامل فیزیکی و مدیریتیالف: عامل کار)بخش 2گواهی عملکرد ماهانه شرکت از  .39
برخوردار خواهد بود. میزان گواهی کارکرد بخش الف وابسته به کارهای محوله انجام شده می باشد و درصورت فراهم شدن انتظار 

نحوه کارکرد رابط و کارشناس پیمانکار، % مبلغ پیمان بوده و میزان گواهی کارکرد بخش ب وابسته به 95ناظر دانشگاه حداکثر معادل 
مدیرعامل، اعمال سرکشیهای مستمر درعرصه های کاری و ملزم نمودن کل پرسنل به رعایت اصول انضباطی، اخالقی و کاری می 

 % مبلغ پیمان را شامل می گردد.5باشد که حداکثر 
گیرندگان دانشگاه انجام  امل پیمانکار توسط ناظر و سرویسارزیابی از کیفیت و کمیت کار انجام شده و امور اخالقی و انضباطی عو .40

خواهدشد. بدین منظور طبق دستورالعمل نظارتی دانشگاه اقدام شده و پرداخت حق الزحمه ماهانه شرکت منوط به تایید گزارش 
 ازطریق مکانیزم مذکور می باشد.

می دانشگاه  فنی و طرحهای عمرانی تائید مدیر رشناس مربوطه وانتخاب و بکارگیری کلیه نیروها توسط برنده مناقصه با هماهنگی کا .41
 خواهدآمد. باشد در غیراینصورت از پذیرش و بکارگیری نیرو ممانعت بعمل

پیمانکار مسئول هرگونه  عملکرد اخالقی، انضباطی و کاری پرسنل خود بوده و جبران تمامی خسارات وارده ناشی از اشکاالت مزبور  .42
 داشت. را به عهده خواهد

پیمانکار موظف است نسبت به اختصاص یك دستگاه رایانه و سایر ملزومات جهت اتصال به شبکه اتوماسیون اداری دانشگاه برای  .43
در صورت عدم  ( اقدام نماید و مراودات و مکاتبات دانشگاه با شرکت از این طریق انجام خواهد شد.12نماینده خویش موضوع بند )

ریال از کارکرد  2،000،000استفاده بهینه از آن براساس گزارش مدیریت فنی و طرح های عمرانی ماهانه  تجهیز ملزومات مذکور و
ارائه گزارش حضور و غیاب با استفاده از نرم افزار جداگانه و ثبت اثر انگشت به مسئول فضای سبز دانشگاه  پیمانکار کسر خواهد شد.
 به عهده پیمانکار می باشد.

  رات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.پرداخت کلیه کسو .44
هزینه مالیات بر ارزش افزوده مشروط به ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده و ارائه گواهینامه مربوطه توسط پیمانکار به عهده دانشگاه  .45

ات تکلیفی( هزینه مالیات می باشد. الزم نیست پیمانکار در هزینه های خود هزینه مالیات بر ارزش افزوده و نیز )بواسطه حذف مالی
 تکلیفی را منظور نماید.

 خواهد بود.( ماه 12بمدت ) 30/11/1402لغايت  1/12/1401مدت واگذاري از  .46

قانون کار و تأمین اجتماعی یشنهادی خود، حقوق قانونی کارگران را با توجه به مصوبات و مقررات پیشنهاد دهندگان بایستی در مبلغ پ .47
لحاظ به همراه پایه سنواتی   1401قه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی درسال و اعمال طرح هماهنگ طب

اعالم  1401. باتوجه به تغییر مزد و مزایای کارگری درسال (می باشد پیوست 1401درسال جدول مزد گروههای شغلی )نموده باشند 
این خصوص و مطابق عناوین هزینه پرسنلی قیدشده در آنالیز ارائه شده توسط شده ازطرف مراجع ذیربط، اصالحات الزم صرفا در

برنده مناقصه بدون درنظرگرفتن هیچگونه سودی عینا درقرارداد اعمال خواهد شد. برنده مناقصه تا زمان اصالح مبلغ قرارداد موظف به 
 می باشد. 1401و  1402پرداخت مزد و مزایای پرسنل تحت پوشش طبق مصوبه شورای عالی کار درسال 
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پیمانکار موظف است برای جبران هزینه حوادث، فوت و ... پرسنل تحت پوشش خویش و نیز صدمات ناشی از عملکرد پیمانکار و  .48
به نحوی که بدون نیاز به  با شرکتهای معتبر بیمه ای منعقد نماید. بيمه مسئوليتپرسنل تحت پوشش نسبت به اشخاص ثالث، قرارداد 

جع قضایی خسارت مالی فرد ذینفع پرداخت گردد.)تاییدیه مدیریت امور حقوقی دانشگاه بابت قرارداد منعقده در این رأی مرا
 خصوص الزم است(.

پیمانکار موظف است قبل از استخدام پرسنل تحت پوشش، نسبت به معرفی پرسنل برای اخذ گواهی سالمت )آزمایشات قبل از  .49
ه از آن را به دانشگاه تحویل نماید. در صورت عدم تایید سالمت هر یك از کارگران، پیمانکار استخدام( اقدام نماید و یك نسخ

موظف به اخذ تعهد محضری بابت رفع مسئولیت هر گونه ضرر و زیان )ناشی از اشتغال کارگر بیمار( از کارگران و تقبل مسئولیت 
  اشد.توسط خود ایشان میباشد. هزینه آزمایشات بعهده پیمانکار میب

تهیه و تدوین شده طبق این شرایط، به هنگام مصاحبه با  به همراه اسامی پرسنل شاغل واگذاریحداقل و جدول هزینه های اصلی  .50
 مسئول فضای سبز دانشگاه تحویل شرکت کنندگان در مناقصه خواهد شد.

قانون  66اقی، بازخرید ذخیره مرخصی موضوع ماده نیمه وقت و... در دانشگاه و امکان استفاده از مرخصی استحق ،نظر به تعطیلی فصلی .51
 پیمانکار می باشد. به عهدهتا سقف مذکور مدیریت نحوه استفاده و بازخرید مرخصی  روز منظور گردد. 4حداکثر  کارگرهر کار برای

د و حسب مورد نسبت به ماه پرسنل خود را درصورت نرسیدن اعتبار دانشگاه داشته باش دوپیمانکار بایستی توانائی پرداخت حقوق  .52
 پرداخت آن اقدام نماید.

پیمانکار بایستی حقوق و مزایای ابواب جمعی خود را حداکثر تا روز دهم ماه بعد فارغ از اینکه دانشگاه پرداختی به شرکت داشته  .53
تحساب همان ماه باشد، به حساب آنان واریز نماید. در غیر این صورت به ازای هر روز دیرکرد یك دهم درصد جریمه از صور

انجام شود، لیکن ارائه اسناد خزانه دارد حق الزحمه پیمانکار به جای پرداخت نقدی از طریق امکان شرکت کسر خواهدشد. ضمنا 
 پیمانکار موظف به پرداخت نقدی حقوق و مزایا و ... به کارگران تحت پوشش خویش می باشد.

 به حساب واریز وجه نقدیا  ضمانت نامه بانکیدر قالب:  بایستمی که  باشد می ریال 500،000،000درمناقصه شرکت  سپرده جهت مبلغ .54
آن دسته از ویا   چك تضمین شده بانکییا  نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه کاشان 1609055584 سپرده دانشگاه به شماره حساب

 با تأیید مدیر امور مالی دانشگاهکاشان از دانشگاه  ضمانت نامه کتبیپیمانکارانی که مطالبات قطعی از دانشگاه کاشان دارند با اخذ 
 اقدام وسند آن را ارائه نماید.

% کل قرارداد 5% مبلغ قرارداد می باشد که ماهیانه ازمبلغ قرارداد کسر و درابتدای قرارداد 10میزان تضمین حسن اجرای تعهدات برابر . .55
صورت حسن انجام کار در پایان مدت قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد به صورت ضمانت نامه بانکی تحویل دانشگاه خواهد شد و در

 گردید.
پیمانکار به دانشگاه ضمن عقد خارج الزم وکالت بالعزل می دهد چنانچه نسبت به تعهدات خویش به پرسنل تحت پوشش و سازمان  .56

اه ومبلغ ضمانت نامه را بدون نیاز به هیچ حکم قانونی تأمین اجتماعی و اداره دارائی عمل ننمایدرأساً مبلغ سپرده آن شرکت نزد دانشگ
 دیگر برداشت نموده و به مراجع مذکور پرداخت نماید.

هیات وزیران وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر  15/12/84مورخ  84515مصوبه شماره  4به موجب بند  .57
به حساب بانکی که دریکی از بانکها باامضای  (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) پرداختهای قانونی کارگران پیمانکاران طرف قرارداد

مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا 
 ای مربوط شامل مالیات، بیمه و... خواهد بود.برای واریز خالص حقوق و مزایای کارگران ذیربط و واریز کسور قانونی لیسته

مناقصه گذار نمی  ایجاد حقی برای شرکت کننده وایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دستگاه  ،شرکت درمناقصه و ارائه پیشنهاد .58
 نماید. دانشگاه کاشان با هرشرکت حداکثر در دو زمینه فعالیت قرارداد منعقد خواهد نمود.

 ك یاتمام پیشنهادات مختار است.دانشگاه در رد ی .59

     درموعد مقرر به شرح ذیل ارسال نمایند: بایستی مدارک الزم را در سه پاکت دربسته جداگانه دهندگان پیشنهاد .60

  54یکی از موارد بند  )الزامی(پرداختی بابت سپرده شرکت در مناقصه سندحاوی  :پاكت الف
 شامل: بپاكت
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 نماینده رسمیمعرفی نامه شرکت متبوع برای  

 فرم شرکت در مصاحبه با مسئول فضای سبز دانشگاه             

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

 فرم تقاضای شرکت درمناقصه ) این فرم ( .1
 مدارک ثبت و اساسنامه شرکت. 5

 و یك  مورد حسن انجام کار  کار در زمینه موضوع واگذاری و صالحیت ایمنیصالحیت انجام کار مدارک مربوط به .  6

 تراز مالی یك سال گذشته در امور فضای سبز به عالوه گواهی و تأیید موجودی توسط بانك.  7

 شرایط مناقصه مهر و امضاء شده توسط شرکت.  8

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

حهداکثر تها   )همهه الزامی( ههای اصهلی و پایهه واگذاری    رم بهای پیشنهادی، آنالیزدقیق هزینه ها، تکمیل شده جدول هزینهه ف :جپاكت 
 -واقهع در کاشهان   03155912220تلفهن تمهاس    دانشهگاه، مدیریت حراست به دفتر  16/11/1401 شنبه مورخیکروز پایان وقت اداری

نمایند. به پیشنهادات مبهم و مشروط براساس درصد یها اضهافه نسهبت بهه حهداقل      ارسال  87317-51167بلوار قطب راوندی کدپستی 
)مهدارک ارسهالی مهی    قیمت داده شده و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقها ترتیهب اثهر نخواههد شهد.      

 .بایست مطابق موارد مندرج در فرم تقاضای شرکت در مناقصه باشد(
الزم به ذکر است که پاکت ها به ترتیب  ارسالی درج نماید.و ج ب  ،موضوع آگهی مناقصه را روی پاکتهای الفمتقاضی بایستی  54

 الف ،ب وج بازگشایی خواهدشد چنانچه مدارک هریك از پاکت ها ناقص باشد پاکت بعدی بازگشایی نخواهدشد.
 بررسیمحل سازمان مرکزی دانشگاه باز و در 17/11/1401مورخ  هشنبدوصبح روز  10رأس ساعت  و ج پاکت های الف و ب 55

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

ضمن ضبط سپرده وی باتشخیص کمیسیون مناقصه به ترتیب وضعیت برنده  ،درصورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف شود 56
دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درصورت استنکاف برنده بعدی سپرده وی نیز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. بدیهی است 

 انجام مراحل الزم بعدی بعهده کمیسیون مناقصه خواهد بود.اتخاذ تصمیم پس از 
 هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه از برندگان مناقصه دریافت خواهد شد. 57
فسخ قرارداد منعقده از طرف دانشگاه بایك هفته اعالم قبلی و ازطرف پیمانکار با دوماه اعالم کتبی قبلی وموافقت دانشگاه مجاز  58

 خواهد بود.
 مناقصه مسئول کلیه تعهدات خود نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و دانشگاه هیچ تعهدی دراین خصوص ندارد. برنده 59

 
 

 

 ومورد تاييد مي باشد. قبول فوق قابل موارد كليه
 

مهرشرکت:                           نام ونام خانوادگی مدیرعامل شرکت:                                             امضای مدیرعامل شرکت:          
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 30/11/1402تا  01/12/1401دانشگاه كاشان از  فضاي سبز فرم تقاضاي شركت درمناقصه امور

 مشخصات شركت:

 مدیرعامل نمونه امضایتاریخ تاسیس:                                             نام شرکت:                                      

                                                                            نمونه امضای رئیس هیأت مدیره                        شماره ثبت:                          نوع فعالیت :                                   
 

 نمونه مهرشرکت:                   شماره تلفن ثابت و همراه:                                                                              آدرس:
 

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

 ادگی و رئیس هیئت مدیره:                         فرزند:                   ش.ش:               ت.ت:                    نام ونام خانو

                                                                                                                                                  

 :                   فرزند:                  ش.ش:                  ت.ت:             فضای سبزنام و نام خانوادگی نماینده شرکت درامور 

 مدرک و رشته تحصیلی:

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

 

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

 حاوی فیش پرداختی بابت سپرده شرکت در مناقصه  .1

 پاكت ب: 
 معرفی نامه شرکت متبوع برای نماینده رسمی .1

 دانشگاه ای سبزفض فرم شرکت در مصاحبه با مسئول .2

 فهرست ابزار، لوازم و تجهیزات دراختیار شرکت برای انجام امور مربوط به موضوع مناقصه.. 3

 فرم تقاضای شرکت درمناقصه ) این فرم (. 4
 مدارک ثبت و اساسنامه شرکت .2

 انجام کارمورد حسن  و یك   کار و صالحیت ایمنی صالحیت انجام کار در زمینه موضوع واگذاریمدارک مربوط به  .3

 به عالوه گواهی و تأیید موجودی توسط بانك فضای سبزتراز مالی یك سال گذشته در امور  .4

 شرایط مناقصه مهر و امضاء شده توسط شرکت .5

 آدرس و شماره تلفن ثابت دفتر فعال محل کار در شهر  .6

 پاكت ج: 
 فرم بهای پیشنهادی . 1

 زینه های پایه، سایر هزینه ها و سودبرگه یا برگه های آنالیز دقیق هزینه ها بابت ه. 2

 تکمیل شده جدول هزینه های اصلی و پایه واگذاری مربوطه. 3
 

 تاريخ:                                              مهروامضاء:                                                نام ونام خانوادگي تكميل كننده:

 مالحظات تاریخ اتمام تاریخ شروع محل فعالیت نوع فعالیت ردیف
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 1401-1402مناقصه فضاي سبز سال  فرم شركت در مصاحبه حضوري
  

گواهی می شود    
خانم
فضای سبب  دانگبهاه    مرتبط با......................... نماینده شرکت ....................... برای توجیه و آشنایی با مسائل  آقای

چنین جبدو  ه ینبه هبای ا،بپیی  ایبه واگبماریی مگبا ل و        شرکت نموده و هم 1401/ 11/..... مورخ ............درمصاحبه حضوری روز

 فهرست گروه های م دی مربوط تحویل ایگان شد.

 

 مهندس محسن قرآنی نیا
مسئو  فضای سب 
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 30/11/1402تا  01/12/1401فرم بهاي پیشنهادي مناقصه فضاي سبز دانشگاه كاشان از 

 نام شركت متقاضی:
 

 جدول بهاي پیشنهادي

 

ينهعنوان هز رديف مبلغ پيشنهادي  

 متقاضي به ريال

 3،807،000،000 هزینه های مزدی نیروها 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   

دوازدهم درج شود( كیباشد مبلغ به صورت  یها ماهانه م نهیهز ستیکه که ل نی)با توجه به ا رینفر سا 4و  ینفر شرکت 32تعداد نفر ) 36 یلباس کار و کفش و کاپشن هر نفر در سال حداقل برا 4   

حداقل ماهانه یفتیو ش لیتعط یو ذهاب روز ها ابیا نهیحداقل هز 5   

حمل آنها ماهانه و یرموتوریو غ یلوازم موتور یو کل یجزئ زیو تجه ریاستهالک و تعم نهیحداقل هز 6   

از جانب ناظر قرارداد ماهانه یاعالم ستیمطابق ل یو خدمات یلوازم، ادوات باغبان دیخر نهیحداقل هز 7   

)حداقل( ماهانه نیبنز نهیو هز کلتیدستگاه موتور س 2استهالک  8   

سانیاه ندستگ كیسبز با  یکود، خار و خاشاک و ... فضا عات،یحمل و نقل تانکر آب، ضا نهیهز 9   

وقت و حق جذب رابط  ماهانه)حداقل( مهینفر ن 2 ندهیحقوق نما نهیهز 10   

  سود مورد نظر شرکت 11

  جمع کل هزینه های باال )قیمت پیشنهادی شرکت( 12

 
 

ایید می .................. ضمن اطالع از کلیه مندرجات در شرایط مناقصه و اطالع از نحوه واگذاری امور مربوط به این مناقصه مراتب باال را تاینجانب .................................................. مدیر عامل شرکت ..............................

 نمایم. 
 

 امضای مدیر عامل
  


