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 30/11/1402 تا 1/12/1401از كاشان  دانشگاهمناقصه واگذاری امور تاسيساتی  يطشرا.
خود با شرایط زیر اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می  تأسیساتیدانشگاه کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور 

لغایت  1401/ 04/11مورخ روز سه شنبه صبح  8توانند اسناد و مدارک خود را مطابق شرایط مناقصه زیر از ساعت 
به دفتر مدیریت حراست دانشگاه واقع در طبقه دوم سازمان مرکزی ارائه  16/11/1401مورخ یکشنبه روز  15ساعت 

)رئیس  مهندس غفارزادهآقای  09132633235نمایند و در صرت داشتن هرگونه سوال مراتب را از طریق شماره تماس 
 دانشگاه و ناظر قرارداد( مطرح نمایند. سیساتتأاداره 

 
و لهوازم امهوالی    مکهانیکی و الکتریکهی   تاسیسهات مربوط بهه تممیهر و نگههداری     امورواگذاری عبارتست از انجام  موضوع (یک

 زیر:به شرح کاشان  دانشگاه
 :)طبق برنامه کاری ابالغي ناظر تأسیسات دانشگاه(بابت تاسیسات مکانیکي  یف و تعهدات پیمانکاروظا  -الف

         یهان مهدت   م –مهدت   کوتهاه برنامهه ریهزی    یها تکمیهل آن،   یل پرونده سرویس تممیر و نگهداری، تهیه شناسنامه دستگاه تشک -1
و  بارگهذاری اطععهات تاسیسهات مکهانیکی و الکتیریکهی       تممیر و نگهداری کلیه وسائل و تجهیزات  ،مدت جهت سرویس بلند

 و بروز رسانی آن برای ارائه گزارش کارکرد. pmدانشگاه کاشان در نرم افزار 
یهر بها رکهر    تمم –یس سهرو  –یشی قبل از زمان اسهتفاده و زدن برسسهب کنتهرل    آزمای کارکرد کلیه تجهیزات بصورت بررس -2

  عواملتاریخ و مشخصات 
 و جلوگیری از فرسودگی سریع آنها  دستگاههاهت تساوی استهعک ریزی ج برنامه -3
 (و ... )تمویض بلبرینگ موتورهایر و نگهداری کلیه الکتروتمم ،یسسروتمویض،  -4
 (و ... پمپ ها )گریس کاری، زنگ زدایی، رنگ آمیزی و تمویض سیلیر و نگهداری کلیه تمم ،یسسروتمویض،  -5
 ها زفنوو اگز لهایفنکوشستشوی خشک تممیر یا تمویض کلیه و یس سرو -6
دوجداره منابع ّآب گرم و برجههای   منابع –یلها کو –پراتورها ااو -کندانسورهاگیری، نظافت و شستشوی منظم کلیه  رسوب -7

 خنک کننده طبق برنامه زمانی مشخص
 فرسوده و انتقال ضایمات و ...(نظافت منظم کلیه موتورخانه ها و اتاقهای تأسیساتی )خروج لوازم  -8

 نصب و باز و بسته کردن انواع پارتیشن )اعم از پارتیشن های ثابت و موقت( -9

 کلیه امور مربوط به آبگرمکن های خورشیدی اعم از سک کردن ضدیخ و تمیز کردن پانل و ... -10

 اطفاء حریق )آتش نشانی(  اععم و یستم تاسیساتیسسازی و بهره برداری به موقع از  آماده -11
 هاتنظیم سوخت آن وگیری کلیه دیگها و کوره های آتش  دوده -12
 و سایر وسائل اندازه گیری و کنترل   ترمومترها –یجهای فشار گ –یرهای یکطرفه ش –کامل ماهیانه سوپاپهای اطمینان  تست -13
 یس و نگهداری و تممیر یا تمویض کلیه شیر فلکه ها سرو -14
 خبر سطح پایین آب  اععمهداری و تممیر سیستم تامین آب و منابع تحت فشار لول کنترل و نگ ،سرویس ،یسربر -15
 آنها ازی حتی االمکان دستگاهها و لوازم و وسائل مستممل و سمی در استفاده مجدد بازساز -16

حمامهها،  دوش هها،  توالتصهافی هها، فهعش تانهک، دستشهوئی هها،        ،یس، نگهداری و تممیر یا تمویض تمامی شهیرآالت سرو -17
 ظرفشوئی ها و ... 

 ی.فاضعب و گازرسان ،یس، نگهداری، تممیر یا تمویض کلیه لوله های انتقال آبسرو -18

بهه  آن  هبه  هزینهه ههای مربهوط   فاضعب دستشوئی ها و توالت ها، حمامها و ظرفشوئی ها و آب باران، گرفتگی لوله های  رفع -19
گرفتگی های جزئی که با تلمبه دستی باز شود به عهده شرکت طرف قرارداد در امهور خهدمات نظهافتی     عهده پیمانکار می باشد.

با توجه به انتظاراتی که از جایگاه مسئول اداره امور عمومی دانشگاه به عنوان ناظر قرارداد امور نظافتی وجود دارد نهاظر   می باشد.
ت فضاهای بینابینی، اشکاالت تاسیساتی و برقی را به ناظرین قراردادهای امور قرارداد امورخدمات نظافتی موارد عدم رعایت نظاف
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تاسیساتی و نگهداری فضای سبز دانشگاه گزارش خواهد داد و پیمانکاران می بایست نسبت به پذیرش و انجام موارد اعهعم شهده   
 از طرف ناظرین اقدام نمایند.

 عبها جهت عدم وقوع گرفتگیبازدید منظم و دوره ای کفشوهای آب باران و فاض -20

آب سهردکن و آب گهرم کهن و     تمویض یا تممیر و سرویس و نگهداری کامل کولرهای آبی و گهازی  ،و راه اندازی نصب -21
 ی، ساخت پایه نگهدارنده و ... (کش)کابل کشی، لوله  منابع آب تصفیه و منابع رخیره سوخت

فن کوئل و هرگونه وسائل تاسیساتی در مکانههای مهورد    ،هواکش، بخاریی، روشنائو راه اندازی وسائل برقی اعم از  نصب -22
  .دانشگاه ناظر تأسیساتید با تشخیص جدنیاز و 

 میزها و ...( کمدها،یس، تممیر یا تمویض و روغنکاری منظم قفل ها، دستگیره ها و لوالها )اتاقها، سرو -23
بهه عههده   های مربهوط بهه آن   هزینه  وی عمودی و پارسه ای یس، نگهداری و تممیر و جابجائی پرده کرکره ها، پرده هاسرو -24

 پیمانکار می باشد.

در مواقهع خرابهی و عهدم     به عهده پیمانکار مهی باشهد.  و هزینه های مربوط به آن تممیر و نگهداری از دزدگیرها پی گیری و  -25
سهاعت پهس از اعهعم     12رف حداکثر کارکرد صحیح دزدگیرها پیمانکار موظف است پس از اععم کاربران و یا ناظر قرارداد ظ

 نسبت به رفع خرابی اقدام نماید.
بهه عههده   هزینهه ههای مربهوط بهه آن      پنجهره ههای دو جهداره و    وواتوماتیهک  یر و رگعژ درب های شیشه ای سکوریت تمم -26

 پیمانکار می باشد.
، اجهاق گازههای سهلف    آبگهرمکن هها  یس کلیه وسایل گازسوز از قبیل بخاریها، اجاق گازهها،  رویر، تمویض و ستممنصب،  -27

 و ... سرویس و هیترها
 در کلیه قسمتهای مورد نیازو سهارپایه قفسه  نصبساخت و  -28
 انجام امور جرئی شیشه بری )مربوط به کارهای تأسیساتی( با نظر ناظر دانشگاه -29

 آسارکشی منظم و انجام تممیرات موردنیاز فعشینگ های جان پناه بام ها. -30

 کوئلهامنظم تممیر یا تمویض و نگهداری فن های تهویه و هواکش ها و اگزوزها و فن  سرویس -31
 یس و نگهداری، تممیر یا تمویض شوفاژها و لوله های مربوطه سرو -32
 ، قفسه ها و ...هاکمد ،ی میز و صندلی هاجوشکارجابجایی و  -33

لوله های آب، شوفاژ، فاضعب، موتورخانهه هها،   درماه اردیبهشت و خرداد کارشناسی الزم روی همه تاسیسات خوابگاهها )  -34
 دیگها و رگعژ شیراالت و...( انجام شده و ممایب مشخص گردد تا درتابستان نسبت به رفع عیوب اقدام شود.

 سردخانه.تممیرات لوازم سردکننده ازقبیل تممیر یخچال، آب سردکن و  -35

 ام و پیگیری انجام کارها.بازدید روزانه از عرصه های کاری و کارهای انجام شده ناتم -36

 سربی زدایی ماهانه ی تهویه سرویسها و آشپزخانه ها. -37

 حمل و انتقال لوازم تأسیساتی فرسوده و ضایمات به انبار فنی یا محل جمع آوری ضایمات. -38

 هماهنگی شرکت طرف قرارداد در امور خدماتی. با در موعد مقرر و استخر دانشگاه تخلیه آب نماها -39

و هزینه های مربوط )تخلیه سربی گیر سلف سرویس ها به صورت ماهانه(تخلیه به موقع و مرتب کلیه سربی گیرها پی گیری  -40
 به عهده پیمانکار می باشد.به آن 

 جمع آوری و انتقال ضایمات تأسیساتی از قبیل پوشال کولر، المپ و مهتابی سوخته به محل های پیش بینی شده. -41

 فصل بهره برداری و نصب نایلون روی دریچه کولر عنداللزوم. بستن دریچه کولرها در پایان -42

 سرویس، تممیر و نگهداری تجهیزات ورزشی غیر الکترونیکی دانشگاه. -43

 برخی امور خدمات عمرانی و ساختمانی با هماهنگی مدیریت فنی و طرح های عمرانی دانشگاه کاشان. -44
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ست انجام شود ولو در راستای امور تاسیساتی دانشگاه نباشد به تشخیص ناظر انجام هرگونه اقدام وعملی که به دستور کارفرما می بای -45
 قرارداد جزو تمهدات پیمانکار می باشد.

  :)طبق برنامه کاری ابالغي ناظر تأسیسات دانشگاه( تاسیسات الکتریکيوظایف و تعهدات پیمانکار بابت  – ب
 و یا تکمیل آنها یر تغذیهمسیی، کدگذاری و نامگذاری کلیه تابلوهای توزیع و تهیه نقشه رایزر برقی و شناسا -1
، حفه  ایمنهی تهابلو بهرق بهه      ، آسارکشی و ...(ه تابلوهای برق )شستشوی خشکیکلیس و نگهداری و تممیر یا تمویض سرو -2

 د و همه مسئولیت های آن به عهده پیمانکار خواهد بود.نحوی که خطرات مربوط به آن متوجه اشخاص و تجهیزات مرتبط نگرد
و سرکشهی از تمهامی    و بازدیهد دوره ای  ی اتصهال جریهان ورودی و خروجهی   محلهای و محکم کردن منظم تمامی آسارکش -3

)پیچ و مههره ههای شهمش، کابشهوها و ترمینالهها و      تابلو برق ها در محوطه ها به منظور رفهع عیهوب احتمهالی و حفه  ایمنهی آنهها      
 یری از جریان کشی و گرم کردن تابلوها(جلوگ

 ی( مساویل جریان )تقسیم بارفازها بصورت تمد -4
. )اکتیو کردن بار مصرفی و جلوگیری از هزینهه اضهافی و احتمهالی بهرق(    بانک خازن  ازیس و نگهداری و بهره برداری دقیق سرو -5

 ریمه راکتیوی مصرف، هزینه های آن به عهده پیمانکار خواهد بود.بدیهی است در صورت ج

الکتروموتورها و تنظیم کنتاکتور جریان اضافی آن )تسهت کامهل جریهان کشهی      ها،یین جریان مصرفی کلیه مصرف کننده تم -6
 کننده ها( مصرفموتورها و 

 .ریزی جهت جلوگیری از سوختن سریع آنها برنامهیس و نگهداری کلیه الکتروموتورها و سرو -7
حریق )احتمال  اععم یزات الکتریکی، مکانیکی و دزدگیرها وتجهسیستم خبری حفاظتی و حف  ایمنی یس و نگهداری سرو -8

 شدن دستگاه( خاموش ،خرابی ها

 ساخت و نصب تابلوبرق موقت به تشخیص ناظر تأسیسات دانشگاه. -9

)مطمئن بودن از بسته بودن درب فیهوز  با رعایت مسائل مرتبط به ایمنی آنها پارکی و خیابانیجابجایی و نصب پایه سراغهای  -10
 .آنها(
 بازدید و ترمیم هفتگی و منظم از تاسیسات الکتریکی ) کلید وپریز و سیم کشی و... (، دزدگیرها و اععم حریق. -11
 هیزات و فرمان دستگاهها و تج قدرتیس و نگهداری و کنترل منظم مدارهای سرو -12
 یس، نگهداری و تممیر کلیه خطوط کابلها و مفصلهای آن سرو -13

 و یا نیاز به برق رسانی می باشد. آنها به دالیلی از بین رفته است یم کشی و کابل کشی در مکانهایی که سیم کشیس -14

نهاظر  و مخابرات در کلیه قسمتهای مورد نیاز بهه تشهخیص   )کابل شبکه و فیبر نوری( یم کشی و کابل کشی برق و رایانه ها س -15
 دانشگاه تأسیسات

 فشار متوسط و فشار پایین. یر و نگهداری تابلوهای برقتمم -16

روز یکبار و درج در گزارش کار  15نظارت بر آماده به کاربودن سیستمهای ایمنی ) اععم حریق، هشدار( در خوابگاهها هر  -17
 مربوطه.

 لوهای برق و اطمینان از قفل بودن آنها و عدم دسترسی افراد غیرمجاز در خوابگاهها.نظارت هفتگی بر تاب -18

 گردگیری شش ماهه حباب المپها و نورافکن ها. -19

 رفع خاموشی در وسایل روشنایی )المپها، پروژکتورها، المپهای فلورسنت، سراغهای خیابانی و ...( -20

 ا و اطاق تاسیسات به شرح ذیل:اندازی و بهره برداری و تعمیر موتورخانه ه راه -ج
پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی نگهداری کلیه تجهیزات را در طول یک سال تهیه و بهرای تصهویب در اختیهار نهاظر      -1

تأسیسات دانشگاه قرار دهد وا جرای کلیه فمالیتهای مربوط به نگهداری تجهیزات براساس برنامه تصویب شهده صهورت گرفتهه و    
 ماه به تأیید ناظر تأسیسات دانشگاه رسانده شود. در پایان هر
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، آب یهتصهف ض پمپ ها و مشمل ها، دیگهای آبگرم، دسهتگاههای  ییس و نگهداری و تممیر یا تموسرونصب و راه اندازی،  -2
 و دستگاه کلرزن.موتورخانه ها، سیلرها، برجهای خنک کن، منابع انبساط  تابلوهای برق و

 راه اندازی )تمویض روغن، تغذیه گاز و شستشوی کندانسورو و غیره( ازیس سالیانه سیلرها بطور کامل قبل سرو -3
و  یگههای فهوالدی  دگیری و نظافت کوئلهای آب گرمکن،  رسوبنصب، راه اندازی، سرویس، نگهداری، تممیر، تمویض،  -4

 زمانی ممین ، منابع دوجداره، منابع انبساط، برج خنک کن در فواصلدیگهای سدنی
 در فواصل زمانی ممین هاگیری و گریسکاری شیرآالت و صافی  رسوب -5
 و آماده به کار بودن دیزل ژنراتور یس و نگهداری و تممیرسرو -6
 کانال آدم رو درو بهره برداری از تاسیسات موجود  اتیرتممانجام  -7
اخهذ اسهتاندارد ههای بازرسهی  ادواری از مراجهع      و و ارایه سک لیست ماهانه  آسانسورهاروتین یر، سرویس و نگهداری تمم -8

 هزینه های مربوط به آن به عهده پیمانکار  می باشد.ریصعح  و 
کاتهدیک و سهرویس مهنظم شهیرآالت گهاز و رگوالتورهها و سهایر وسهایل          حفاظهت ی از شبکه انتقال گاز و سیستم نگهدار -9

 و تهیه گزارش ماهیانه مربوطه
آب، گاز، فاضعب، سرمایش و گرمایش در ساختمانهای موجود و تغییهر کهاربری داده شهده،    اجرا و تغییرات در لوله کشی  -10

 با تشخیص ناظر تأسیسات دانشگاه به عهده پیمانکار خواهد بود.

تمهویض فیلتهر و   سهرویس و نگههداری،   اعهم از  جزئهی و اساسهی   ممکوس  ر مربوط به دستگاههای تصفیه آب اسمزوکلیه ام -11
 .قطمات ممیوب

 )تخلیه سربی گیر سلف سرویس ها به صورت ماهیانه خواهد بود( ه موقع و مرتب کلیه سربی گیرهاتخلیه ب -12

 یس و نگهداری از پست برق اصلی و پستهای برق داخلی دانشگاه سرو  -13
 و مجموعه های مرتبطیس و نگهداری سیستم صوتی خوابگاهها و سازمان مرکزی سرو  -14
واقهع در واحهد خهواهران و     سردخانهو  سرویس و سردخانه انبار مواد شیمیایی ی از سردخانه سلفنگهدار سرویس، تممیر و -15

  و هزینه های مربوط به آن به عهده پیمانکار می باشد.پردیس دانشگاهی 
 و گزارش آن آزمایشهای الزمانجام ارسال برای  وشده ساهها و موتورخانه ها  برداری منظم ازآب طبیمی وآب تصفیه نمونه -16
 .4و  3و  2هره برداری و سرویس موتور پمپ های شناور و ساههای شماره ی و بنگهدار  -17
 یه تجهیزات مربوطه کلو سرویس موتورخانه پمپاژ آب از منبع زمینی و  ، تممیر، تمویضی، بهره بردارینگهدار  -18
 ی، بهره برداری و سرویس منظم هواسازهانگهدار  -19
ی دانشگاه و آبدهی و تخلیه آنها در فواصهل  آبنماهایسات نصب شده در ی و بهره برداری از روشنائی ها و سایر تاسنگهدار  -20

 دانشگاه ناظر تأسیساتزمانی ممین با نظر 
 یس دهی تاسیساتی مراسم های دانشگاه اعم از کنکور، همایش ها و ...سرو -21
 سایر امور محوله مربوطه انجام -22
، تجهیهزات مربهوط بهه واحهد سهممی و      متوسهط ی از قبیل امور مربوط به تجهیزات مخابرات، خطوط انتقال برق فشهار  موارد  -23

سرویس از قبیل سرخ گوشت، سیب زمینی پوست کهن و امثهال آن    سلفبصری، تجهیزات آزمایشگاهی، برخی تجهیزات داخل 
 یمانکاری خارج است.پاز حیطه تمهدات 

 

 ه شرح ذیل مي باشند:دو( تأسیسات دانشگاه ب
 کلیه ساختمانها و محوطه اصلی و جنبی دانشگاه کاشان واقع در بلوار قطب راوندی -1

 پژوهشکده اسانس های طبیمی واقع در شهر قمصر -2

 رصدخانه دانشگاه واقع در شهر نیاسر -3
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 ساختمان مرکز رشد واقع در میدان جهاد -4

 از جمله خوابگاه پرنیان. )کمربندی( واقع در خیابان طالقانی پارک علم و فناوری -5

 واقع در خیابان طالقانی ممصومیه خوابگاه -6

 خانه تاریخی عطارها واقع در خیابان آیت اهلل کاشانی -7

 دفتر تهران واقع در تهران، میدان انقعب -8
 سایر موارد(  سه

ممکهن بها اسهتفاده    با عنایت به حساسیت ویژه امور تأسیساتی، پیمانکار موظف است بدون فوت وقت، در حداقل زمهان   -1
نیروی انسانی ماهر نسبت به تشخیص، بررسی، ارائه راهکار تخصصی و اجرایی کردن کلیه تمهدات و وظایف موضهوع  

 یبدیهی اسهت پاسهخگوی   قرارداد، پس از تأیید ناظر دانشگاه اقدام نموده و مسئولین مربوطه را در جریان امور قرار دهد.
 ده شرکت طرف قرارداد خواهد بود.هرگونه سهل انگاری و مسامحه به عه

پیمانکار موظف است کارهایی که به صورت آنی ارجاع می شود حداکثر تا پایهان وقهت اداری همهان روز و کارههای      -2
انجام  دههد. در صهورت    ناظر تأسیسات دانشگاهطبق زمان بندی را فوری تا پایان وقت اداری روز بمد و کارهای عادی 

 دانشگاه کسر خواهد شد.تأسیسات ظر اماهیانه پیمانکار به تشخیص ن تأخیر درصدی از صورتحساب

ارزیابی از کیفیت و کمیت کار انجام شده وامور اخعقی و انضباطی عوامل پیمانکار توسط ناظر و سهرویس گیرنهدگان    -3
ارداد منوط به تایید دانشگاه  انجام خواهد شد. بدین منظور طبق دستورالممل نظارتی اقدام شده و پرداخت مبلغ ماهانه قر

 گزارش کارکرد ازطریق مکانیزم مذکور خواهد بود.
تأییهد  توسهط نهاظر دانشهگاه    که نهایتا یک نفر از ایشهان   صاحبنظر در امور تاسیساتی کارشناسسند نفر پیمانکار بایستی  -4

موظف است بطهور  ایشان . نمایدبه دانشگاه ممرفی تمام وقت  به صورت به عنوان نماینده تام االختیار خودخواهد شد را 
با اععم مدیریت فنهی  سنانچه تا هفته اول پیمان کارشناس مذکور ممرفی نشود  مداوم و هر روز در دانشگاه حاضر باشد.

کارشهناس مسهئول    جریمه ازکارکرد شرکت کسر خواهد شد. ریال بمنوان 6.000،000روزانه مبلغ و طرح های عمرانی 
د شخصا در تمام ایام هفته، در دانشگاه در طی ساعات اداری حضور داشته بایمسئول نیروها  ویمانکار نماینده پبه عنوان 

ایشهان مهی بایسهت بها جنبهه ههای مختلهف کهار، قهانون کهار، تهامین اجتمهاعی، امورمهالی               مراجمین باشهد. و پاسخگوی 
ع اضطراری با هماهنگی با مسئول تأسیسهات  وحسابداری آشنایی کافی داشته باشد. عدم حضور نماینده پیمانکار در مواق

 بعمانع است. پیمانکار حق ندارد کارگران )پرسنل( تحت پوشش این قرارداد را بمنوان نماینده شرکت ممرفی نماید.
در ابتدای قرارداد و در حین قرارداد، با هریک از کارگران تحت پوشش)حتی کارگران فصلی و پیمانکار متعهد است  -5

های اصلی( حسب مورد قرارداد ساعتی، روزانه، ماهانه و سالیانه مطابق قانون کار و تامین اجتماعی منمقد جایگزین نیرو
نموده و یک نسخه از قرارداد مربوطه را تحویل ناظر قرارداد نماید)پی کیری نحوه انمقاد قرارداد و ارسال آن به 

 شد(.مدیریت امور اداری و پشتیبانی به عهده ناظر قرارداد می با
 بهتهر یمانکار حق واگذاری کلی یا جزئی کار را به غیر ندارد. بدیهی است در مواقع الزم پیمانکار می توانهد بهه منظهور    پ -6

ی دیگران استفاده نمایهد.  تخصص، از مشورت، نظارت و یا خدمات ناظر دانشگاهانجام شدن کار، بطور جزئی با موافقت 
 بمهده پیمانکار خواهد بود.مسئولیت امور پی گیری و در هر صورت 

پیمانکار در ساعات عرف و قانونی کار روزانه، حق استفاده از توان و نیروی کارگری موجود در دانشگاه را برای  -7
 مقاصد خاص در خارج از دانشگاه ندارد.

از مجموعه دانشگاه حذف شود به تشخیص ناظر دانشگاه بخشی از تاسیسات واگذار شده  قراردادنانچه در طول مدت س -8
 دانشگاه می باشد.ناظر تأسیسات به عهده   آنقرارداد کسر خواهد شد. تشخیص میزان  مبلغبه همان میزان از 

 در خوابگاه دختران از نیروی مونث استفاده شود. -9
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نیرو یا نیروهای الزم جهت کشیک در خارج از ساعات اداری  برنامه کاری ناظر تأسیسات دانشگاهیمانکار بایستی طبق پ -10
  را تامین نماید.نفر  2حداقل یام تمطیل اب و شحتی در طول 

تهیه ابزارآالت کار در ارتفاع اعم از باالبر، داربست، نردبان بلند، سهارپایه و همچنین جرثقیهل جههت خاموشهی گیهری      -11
 به عهده پیمانکار می باشد. و هزینه های مربوط  به آن قانون کارپایه های روشنایی و حف  ایمنی طبق مقررات 

اتصال بهه شهبکه اتوماسهیون اداری     پیمانکار موظف است نسبت به اختصاص یک دستگاه رایانه و سایر ملزومات جهت -12
طریهق انجهام   ( اقدام نماید و مراودات و مکاتبات دانشگاه با شرکت از این 11دانشگاه برای نماینده خویش موضوع بند )

سنانچه تجهیزات مذکور نصب و راه اندازی نشود با گزارش مدیریت فنی و طرح های عمرانی ماهانهه مبلهغ    خواهد شد.
ارائه گزارش حضور و غیاب بها اسهتفاده از نهرم     ریال به عنوان جریمه از کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد. 5،000،000

 تأسیسات دانشگاه به عهده پیمانکار می باشد.افزار جداگانه و ثبت اثر انگشت به ناظر 

پیمانکار متمهد است برای جابجایی پرسنل و ابزار و وسایل کار، اجناس و اقعم تأسیساتی در داخل مجموعهه دانشهگاه،    -13
موتورسیکلت همراه با بیمه جهت تردد در دانشگاه، در اختیار داشهته باشهد.   دستگاه  سهخودروی موردنیاز )وانت بار( و 

لیه هزینه های مربوطه به عهده شرکت است. صرفا هزینه حمل و نقل و جابجایی اجناس و اقهعم تأسیسهاتی جدیهد یها     ک
 تممیری در خارج از مجموعه دانشگاه با تأیید ناظر تأسیسات دانشگاه به عهده دانشگاه است.

ال مورد یا موارد مذکور به محل مربوطهه،  پیمانکار موظف به انتق ،خارج از دانشگاه درانجام تممیرات به در صورت نیاز  -14
می باشهد. تشهخیص اینگونهه     دانشگاهیگیری انجام تممیرات الزم، تهیه لوازم و قطمات یدکی مورد نیاز و عودت آن به پ

 بود. خواهدیت امور به عهده پیمانکار مسئول گیری و پیدانشگاه می باشد. در هر صورت  ناظر تأسیساتموارد بمهده 
دانشهگاه بهه عههده کارفرمها      نهاظر تأسیسهات  ین قطمات یدکی پس از ارائهه فهاکتور و تاییهد    تامینه مربوط به پرداخت هز -15

 بود. خواهد
یهی اسهت  بد.بوددانشگاه خواهد  ناظر تأسیساتمورد نیاز با نظارت و تایید نوع قطمه  انتخابتممیر یا تمویض قطمات و  -16

 هزینه ای از این بابت پرداخت نخواهد نمود . دانشگاهدر غیر اینصورت 
 می باشد. دانشگاهبه عهده از قبیل صفحه برش، مته، الکترود، تیغ اره و ...  الزممصرفی و لوازم تهیه و تامین مواد  -17

 یهان پایسات دانشگاه طی صورتجلسه ای تحویل پیمانکار داده شده و پیمانکار بایستی در تاسکلیه دستگاهها و تجهیزات  -18
 قرارداد به همان شکل تحویل دانشگاه نماید.

خسهاراتی بهه   ،ابهواب جممهی شرکت  و عهدم تخصهص کهافی    یاطی، سهل انگاری و قصهور  احتدر صورتی که در اثر بی  -19
خسارت وارده بمهده پیمانکار خواهد بود. تشخیص سگونگی میزان و نوع خسهارت   جبرانتاسیسات دانشگاه وارد آید، 

 واهد بود.بمهده دانشگاه خ وارده
و نیهز صهدمات ناشهی از    پرسهنل تحهت پوشهش خهویش     برای جبران هزینهه حهواد ، فهوت و ...    پیمانکار موظف است  -20

بها شهرکتهای ممتبهر بیمهه ای      بیمه مسئولیتعملکرد پیمانکار و پرسنل تحت پوشش نسبت به اشخاص ثالث، قهرارداد  
بهه   خسارت مالی و جانی افراد تحت پوشش پرداخت گهردد.  به نحوی که بدون نیاز به رأی محاکم قضایی نماید.منمقد 

.)تاییدیهه مهدیریت امهور حقهوقی      نحوی که بدون نیاز به رأی مراجع قضایی خسارت مالی فهرد رینفهع پرداخهت گهردد.    
 دانشگاه بابت قرارداد منمقده در این خصوص الزم است(.

علی ایحال در وهلهه   دانشگاه می باشد. ناظر تأسیساتفنی و تخصصی ایمنی و یه تذکرات کلپیمانکار موظف به رعایت  -21
اول مراقبت و حف  ایمنی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دانشگاه و جلوگیری از آسیب های احتمالی آن بهه اشهخاص   

 و تجهیزات دانشگاه از وظایف و تمهدات پیمانکار می باشد.
به ممرفی پرسنل برای اخذ گواهی سعمت ، نسبت پیمانکار موظف است قبل از استخدام پرسنل تحت پوشش -22

در صورت عدم تایید سعمت  و یک نسخه از آن را به دانشگاه تحویل نماید. )آزمایشات قبل از استخدام( اقدام نماید
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هر یک از کارگران، پیمانکار موظف به اخذ تمهد محضری بابت رفع مسئولیت هر گونه ضرر و زیان ) ناشی از اشتغال 
 از کارگران و تقبل مسئولیت توسط خود ایشان میباشد. هزینه آزمایشات بمهده پیمانکار میباشد. کارگر بیمار(

 بهه دانشگاه تهیه و  ناظر تأسیساتو نوع استفاده و بهره برداری از تاسیسات دانشگاه توسط  زمانبرنامه ریزی الزم جهت  -23
 پیمانکار ابعغ خواهد شد. پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد.

 مههارت با مهارت و توانایی الزم استفاده کند. تشخیص و تایید میهزان توانهائی و    ی انسانییرون ازحداقلپیمانکار بایستی  -24
انتخاب و بکارگیری نیروی غیر ایرانی)اتباع خارجی(برای هر نوع کهار   دانشگاه خواهد بود. ناظر تأسیساتپرسنل بمهده 

 حتی موقت و پاره وقت ممنوع می باشد.

ابواب جممی پیمانکار موظف به استفاده از لباس کار یکسان با آرم شرکت می باشهد. حضهور ایشهان بهدون لبهاس کهار        -25
)بهرای زمسهتان    تهیه و هزینه لباس شامل بلوز و شهلوار )یها یکسهره( دو دسهت سهاالنه      درمحیط دانشگاه ممنوع می باشد.

به عههده پیمانکهار اسهت. انتخهاب نهوع و رنهگ و        …کفش دوجفت ساالنه، دستکش و (،کاپشن و شلوار لحاظ گردد
الزم است در قرارداد منمقهده بها کهارگران الهزام بهه اسهتفاده از        .کیفیت لباس کار بانظر ناظر تأسیسات دانشگاه می باشد

 لباس کار رکر گردد.

)مثهل کنهدن جهای لولهه و ...( پیمانکهار       ولهی مهرتبط بها آن     اموری ععوه بر امهور تاسیسهاتی    انجامدر موارد الزم برای  -26
و تامین ماشین آالت و نیروی انسانی مورد نیاز و به صهورت پهاره وقهت     به  موظفساعت (  24دراسرع وقت ) حداکثر 
پرداخهت هزینهه بها تأییهد     دانشگاه بوده و  ناظر تأسیساتیص اینگونه موارد بمهده تشخخواهد بود. خارج از وقت اداری 

 .اظر دانشگاه به عهده دانشگاه می باشدفاکتور توسط ن
دراسهرع وقهت    قصهور در انجهام امهور محولهه توسهط پیمانکهار       یها سهل انگهاری   یاکار  موقعدر صورت انجام نشدن به  -27

کهارکرد  از مبلهغ   ،آن% 50به انجام کار اقدام و هزینه های انجام شده به اضافه  نسبت اًسأدانشگاه ر ساعت( 24)حداکثر 
 شد. خواهدکسر نامه  سپرده یا ضمانت،قرارداد

 و برخی امکانات عمومی از قبیل آب و برق و تلفن داخلی بمهده دانشگاه می باشد. انبارتامین محل کار، کارگاه،  -28
قهرارداد را دراختیهار    موضهوع پیمانکار موظف است کلیه وسایل و ابزار آالت مورد نیهاز جههت انجهام امهور تأسیسهاتی       -29

کمبود،پیمانکاربایسهتی وسهایل موردنیهاز را دراسهرع وقهت تهیهه ودراختیهار ابهواب          است درصهورت  بدیهیداشته باشد. 
هنگام مصاحبه حضوری از )فهرست حداقل ابزار و وسایل کار که شرکت می بایست داشته باشد  خود قرار دهد. جممی

  .(طریق مسئول تاسیسات دانشگاه به شرکت کنند گان مناقصه تحویل خواهد شد
طي صورتجلسه ای نکار مي بایست در ابتدای شروع فعالیت در دانشگاه )قرارداد( فهرست اقالم اموالي خویش را پیما -30

و بابت هرگونه ورود و خروج اموال،  دانشگاه قرار دادهو انبار در اختیار اداره اموال ، مسئول تأسیسات دانشگاه با تأیید
 با اداره مذکور به عمل آورد. هماهنگي الزم را 

پیمانکار متمهد میشود درصورت لزوم براساس مقررات و آیین نامه های باال دستی و حسب صعحدید کارفرمها و تغییهر    -31
 شرایط پیمانکاری ها نسبت به تمدیل )افزایش یا کاهش (نیروی انسانی خود اقدام نمایند .

جام امور پیمان نمایهد قهرارداد مربوطهه    براساس قوانین و مقررات کشوری کارفرما ملزم شود که خود نسبت به انسنانچه  -32
 امکان فسخ خواهد داشت .

 کارفرما مجاز به افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد براساس شرایط مربوطه خواهد بود . -33

عمرانی دانشگاه می باشهد  فنی و طرحهای یریت مدو بکارگیری کلیه نیروها توسط پیمانکار با هماهنگی و تایید  انتخاب -34
پیمانکهار بایسهتی قبهل از شهروع قهرارداد       ی تواند از پذیرش و بکارگیری نیرو ممانمت نمایدمدانشگاه در غیر اینصورت 

 با آنها دراختیار دانشگاه قرار دهد. فهرست کامل پرسنل تحت پوشش را به همراه آدرس و شماره تلفن تماس
الزامهی اسهت و همچنهین    بهی سهیم   تلفهن  برای در دسترس بودن پیمانکار و عوامل آن ارائه شماره همراه یا مجهزبودن به  -35

 تأمین یک خط تلفن همراه جهت استفاده عوامل در شیفت و شرایط خاص الزامی است.
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پرسهنل خهود بهوده و جبهران تمهامی خسهارات وارده از طهرف آنهان را بمههده خواههد            لکردمعپیمانکار مسئول هرگونه  -36
یزان و نوع وسایل و تجهیزات تحویل شده به پیمانکهار، در هنگهام عقهد قهرارداد     مین منظور دانشگاه به تناسب بد.داشت
 .بانکی بمنوان تضمین از پیمانکار دریافت خواهد نمود ضمانتنامهسک یا 

  رات قانونی بمهده پیمانکار می باشد.پرداخت کلیه کسو -37
هزینه مالیات بر ارزش افزوده مشروط به ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده و ارائه گواهینامه مربوطه توسط پیمانکار به  -38

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

 خواهد بود. (1402ماه )تا پایان بهمن  12بمدت 1/12/1401مدت واگذاری از  -39

% مبلغ قرارداد مهی باشهد کهه ماهیانهه از مبلهغ قهرارداد کسهر و و در ابتهدای         10یزان تضمین حسن اجرای تمهدات برابر م -40
در پایهان   کهار قرارداد بصورت ضمانت نامه بانکی تحویل دانشگاه خواهد شد و در صورت حسن انجام % کل 5قرارداد 

 مدت قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد گردید.
قانون کار و یشنهادی خود، حقوق قانونی کارگران را با توجه به مصوبات و مقررات پیشنهاد دهندگان بایستی در مبلغ پ -41

درسال و اعمال طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی تأمین اجتماعی 
پیوست می باشد (. باتوجه به  401لحاظ نموده باشند ) جدول مزد گروههای شغلی درسال به همراه پایه سنواتی   401

صرفا دراین خصوص و  اصعحات الزم اععم شده ازطرف مراجع ریربط، 1402تغییر مزد و مزایای کارگری درسال 
و مطابق عناوین هزینه پرسنلی قیدشده در آنالیز ارائه شده توسط برنده مناقصه بدون  1402ماهه سال 11برای 

درنظرگرفتن هیچگونه سودی عینا درقرارداد اعمال خواهد شد. برنده مناقصه تا زمان اصعح مبلغ قرارداد موظف به 
 می باشد. 1402سنل تحت پوشش طبق مصوبه شورای عالی کار درسال پرداخت مزد و مزایای پر

تهیه و تدوین شده طبق این شرایط به هنگام به همراه اسامی پرسنل شاغل جدول هزینه های اصلی و پایه واگذاری  -42
 .مصاحبه با مدیر فنی و طرح های عمرانی و ناظر تأسیسات دانشگاه، تحویل شرکت کنندگان در مناقصه خواهد شد

و... کارگران  )با اعمال ضرایب قانونی(، اضافه کاربا اعمال پایه سنواتی پیمانکار ملزم به پرداخت همه حقوق و مزایا -43
اعمال طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی، و  1402و  1401خویش طبق مصوبات قانون کار درسال 
 پشتیبانی و تامین نیروی انسانی می باشد.

پیمانکار موظف است جهت ارتقاء دانش فنی  وایمنی پرسنل تحت پوشش خود کعس های آموزشی با سرفصل هایی  -44
که توسط مسئول تأسیسات دانشگاه ابعغ می گردد برگزار نماید در غیر این صورت دانشگاه رأساً به برگزاری 

سنانچه هیچ دوره آموزشی برگزار نشود؛ با  آموزشهای مذکور پرداخته و هزینه آن از پیمانکار کسر خواهد گردید.
 اععم مسئول تأسیسات دانشگاه، هزینه منظور شده توسط مناقصه گر از کارکرد ایشان کسر خواهد شد.

کعسهای آموزشی باید هر دو هفته یکبار برگزار شده و اسامی افراد شرکت کننده و مطالب ارائه شده در آن به اطعع  -45
 رسانیده شود. مسئول تأسیسات دانشگاه

پیمانکار بایستی حقوق و مزایای ابواب جممی خود را حداکثر تا روز دهم ماه بمد فارغ از اینکه دانشگاه پرداختی به  -46
شرکت داشته باشد، به حساب آنان واریز نماید. در غیر این صورت به ازای هر روز دیرکرد یک دهم درصد جریمه از 

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

کاشان وکالت بععزل می دهد سنانچه نسبت به تمهدات خویش به پرسنل  دانشگاهیمانکار ضمن عقد خارج الزم به پ -47
و مبلغ  دانشگاهمبلغ سپرده آن شرکت نزد  أساًسازمان تامین اجتماعی و اداره دارائی عمل ننماید، ر وتحت پوشش 

 مذکور پرداخت نماید. مراجعضمانت نامه را بدون نیاز به هیچ حکم قانونی دیگر برداشت نموده و به 
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هیات وزیران وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش  15/12/84مورخ  84515مصوبه شماره  4به موجب بند  -48
و سایر پرداختهای قانونی کارگران پیمانکاران طرف قرارداد )مطابق لیست تنظیمی پیمانکار( به حساب بانکی که 

و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد واریز دریکی از بانکها باامضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی 
خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارگران ریربط و واریز کسور قانونی 

 لیستهای مربوط شامل مالیات، بیمه و... خواهد بود.

در صورت نرسیدن اعتبار دانشگاه داشته باشد و حسب پیمانکار بایستی توانایی پرداخت حقوق دو ماه پرسنل خود را  -49
 مورد نسبت به پرداخت ان اقدام نماید .

در قالب :ضمانت نامه بانکی یا واریز  بایست می ریال می باشد که 500،000،000سپرده جهت شرکت در مناقصه  مبلغ -50
ه بانکی یا سک تضمین شد اه کاشاندانشگاه کاشان نزد بانک تجارت شمبه دانشگ 1609055584به حساب  وجه نقد به 

  و یا ضمانت نامه کتبی از دانشگاه باتایید مدیر امور مالی دانشگاه اقدام و سندرا ارائه نماید .
  بمهده پیمانکار می باشد.دراوقات غیرمتمارف سرویس کارمندی  ین سرویس ایاب و رهاب پرسنل تام -51
در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حقی برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دستگاه مناقصه  شرکت -52

و دانشگاه در سهارسوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و ممامعتی خود ،با عنایت به صهرفه و صهعح   گذار نمی نماید.
 بود . موسسه در رد و قبول هریک از پیشنهاد ها مجاز خواهد

از  ،توسط کار فرما تمیین و پس از تأمین اعتبار و پرداخت به پیمانکار غذا )ناهار( روزانه برای هر روز کاری یارانه میزان -53
  پرداخت خواهدشد. به هر نفر کارگر تحت پوششطریق پیمانکار

و هدیه روز زن به پرسنل تحت پوشش به  1402هزینه پاداش روز کارگر، همه هزینه مربوط به لوازم التحریر مهر  همه -54
 می باشد.  دانشگاه عهده 

قهانون کهار بهرای ههر کهارگر       66بازخریهد مرخصهی موضهوع مهاده      ،نظر به امکان استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه -55
 ا سقف مذکور به عهده پیمانکار است(.تروز منظور گردد )مدیریت نحوه استفاده  4حداکثر 

 یا تمام پیشنهادات مختار است. در رد یک دانشگاه -56
شرکت کنندگان میبایستی مدارک الزم را در سه پاکت در بسته جداگانه در موعد مقرر بهه شهرح ریهل تحویهل دهنهد        -57

.        49حهاوی سهند پرداختهی بابهت سهپرده شهرکت در مناقصهه )الزامهی ( یکهی از مهوارد رکهر شهده در بنهد              پاکت الهف : 
 شامل :پاکت ب

 نامه شرکت متبوع برای نماینده رسمیممرفی  -1

 با مسئول تاسیساتفرم شرکت در مصاحبه  -2 
 فهرست ابزار و لوازم و تجهیزات در اختیار شرکت برای انجام امور مربوط به موضوع مناقصه -3 
 فرم تقاضای شرکت در مناقصه )این فرم ( -4
 مدارک ثبت و اساسنامه شرکت -5
 انجام کار در زمینه واگذاری و صعحیت ایمنی کار و یک حسن انجام کارمدارک مربوط به صعحیت  -6
 تراز مالی یک سال گذشته در امور تاسیساتی به ععوه گواهی تایید موجودی توسط بانک -7

 شرایط مناقصه مهر و امضاشده توسط شرکت  -8
 آدرس و شماره تلفن ثابت دفتر فمال محل کار در شهر -9

پیشنهادی ،آنالیز دقیق هزینه ها و فرم تکمیل شده جدول هزینه های اصلی و پایه واگذاری )همه الزامی حاوی فرم  پاکت ج: 
به   16/11/1401مورخ شنبه   یک(شرکت کنندگان میبایست پاکت هاتی پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز

 87317-51167واقع در کاشان بلوار قطهب راونهدی کهد پسهتی      03155912220دفتر مدیریت حراست دانشگاه ،تلفن تماس 
 ارسال نمایند .
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نسبت به حداقل قیمت داده شده و فاقد سپرده و پیشنهاداتی کهه  به پیشنهاد های مبهم و مشروط بر اساس درصد یا اضافه  -58
قا ترتیب اثرداده نخواهد شد )مدارک ارسالی میبایست مطهابق مهوارد منهدرج در فهرم     بمد از موعد مقرر واصل شود مطل
 تقاضای شرکت در مناقصه باشد (

متقاضی بایستی موضوع آگهی مناقصه را روی پاکت های الف و ب و ج ارسالی درج نماید الزم به رکهر اسهت پاکهت     -59
 ها به ترتیب الف ب و ج بازگشایی خواهد شد .

درمحل سازمان مرکزی دانشگاه باز و  17/11/1401مورخ  هشنبدوصبح روز  10رأس ساعت و ج  پاکت های الف و ب -60
حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان درجلسه مذکور بعمانع میباشد. الزم به خواهد شد. بررسی

 پس از این تاریخ پیشنهادها بررسی و برنده مناقصه اععم خواهد شد.کاری روز  3حداکثر  رکراست 

مصاحبه پیمانکار قبل از پایان مهلت شرکت در مناقصه با مدیریت فنی و طرحهای عمرانهی یها نهاظر تأسیسهات دانشهگاه       -61
 الزامی است.

یسیون مناقصه بهه ترتیهب   کمصورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف شود، ضمن ضبط سپرده وی با تشخیص  در -62
وی نیهز بهه نفهع دانشهگاه      پردهاستنکاف برنده بمدی س صورتوضمیت برنده دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در 

 تصمیم پس از انجام مراحل الزم بمدی بمهده کمیسیون مناقصه خواهد بود. اتخارضبط خواهد شد. بدیهی است 
 نده مناقصه دریافت خواهد شد.هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامه از بر -63
مهاه اعهعم قبلهی و موافقهت      دواعهعم قبلهی و از طهرف پیمانکهار بها       یک هفته قرارداد منمقده از طرف دانشگاه با  فسخ  -64

 دانشگاه مجاز خواهد بود.
یچ تمههدی در ایهن خصهوص    هه یمانکار مسئول کلیه تمهدات خود نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و دانشهگاه  پ -65

 ارد.ند
 

 استمورد قبول  موارد کلیه
 نام ونام خانوادگي وامضای مدیرعامل شرکت

 مهرشرکت:
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 30/11/1402تا  1/12/1401از دانشگاه كاشان امور تأسيساتی فرم تقاضای شركت درمناقصه 

 مشخصات شرکت:

نمونه امضای                                             تاریخ تاسیس:                           نام شرکت:                                                  
 مدیرعامل

امضای رئیس نمونه                                               شماره ثبت:  نوع فمالیت :                                                                           
                                                                            هیأت مدیره

 

 نمونه مهرشرکت:                           :تلفن ثابت و همراهشماره                                                                               آدرس:
 

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

                                                                                                                                  فرزند:                   ش.ش:               ت.ت:                           نام ونام خانوادگی و رئیس هیئت مدیره:                
 تاسیسات:                   فرزند:                  ش.ش:                  ت.ت:             ور شرکت درام)نماینده ( کارشناس نفر  یکحداقل نام و نام خانوادگی 

 مدرک و رشته تحصیلی:                            دانشگاه اخذ مدرک:

 نیز درزمینه واگذاری و سایر زمینه ها فمالیت داشته اید، رکرنمائید. درصورتی که قبع
 معحظات تاریخ اتمام تاریخ شروع محل فمالیت نوع فمالیت ردیف

      
      
      

 

 مدارك مورد نیاز برای شرکت درمناقصه به شرح زیر مي باشد:
 پاکت الف:

  حاوی فیش پرداختی بابت سپرده شرکت در مناقصه .1

 پاکت ب: 
 ممرفی نامه شرکت متبوع برای نماینده رسمی .1

 تأسیسات دانشگاهمسئول فرم شرکت در مصاحبه با  .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 .5

 ارمورد حسن انجام ک یکو  و صعحیت ایمنی کار به صعحیت انجام کار در زمینه موضوع واگذاریمدارک مربوط  .6

 به ععوه گواهی و تأیید موجودی توسط بانک تأسیساتی تراز مالی یک سال گذشته در امور  .7

 شرایط مناقصه مهر و امضاء شده توسط شرکت .8

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

 پاکت ج: 
 فرم بهای پیشنهادی  .1

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

 تکمیل شده جدول هزینه های اصلی و پایه واگذاری مربوطه .3
 نام ونام خانوادگي تکمیل کننده:

 مهروامضاء:
 :تاریخ
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 1402-1401سال  فرم شركت در مصاحبه حضوری مناقصه تأسيسات
  

گواهی مهی شهود      
خانم
......................... نماینهده شهرکت ....................... بهرای توجیهه و آشهنایی بها مسهائل متمهدد تأسیسهات           آقای

شرکت نموده و همچنین جهدول هزینهه ههای اصهلی، پایهه واگهذاری، مشهاغل و         1401/ 11/ ...دانشگاه درمصاحبه حضوری روز 
 تحویل ایشان شد.و فهرست ابزار و وسایل کار فهرست گروه های مزدی مربوط 

 
 مهندس محمدجواد غفارزاده
 مسئول تأسيسات دانشگاه
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 30/11/1402تا  01/12/1401فرم بهای پيشنهادی مناقصه تاسيسات دانشگاه كاشان از 

 نام شركت متقاضی:

 جدول بهای پيشنهادی

 

ن اطعع از کلیه مندرجات در شرایط اینجانب .................................................. مدیر عامل شرکت ................................................ ضم
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مبلغ پیشنهادی  عنوان هزینه ردیف

 متقاضي به ریال

 3.048.885.837 هزینه های مزدی نیروها ماهیانه 1

)با توجه به که لیست هزینه ها ماهانه می باشد و بیمه سالیانه مبلغ به صورت یک دوازدهم درج شود( انهیسال تیمسئول مهیب 2   

 کیباشد مبلغ به صورت  یها ماهانه م نهیهز ستیکه ل نیه انفر )با توجه ب 21 یقبل از استخدام )حداقل( برا شاتیآزما نهیهز 3

 دوازدهم درج شود(

 

که که  نی)با توجه به ا رینفر سا 4و  ینفر شرکت 21نفر )تمداد  25 یبار در سال حداقل برا کی یلباس کار و کفش و کاپشن برا 4

دوازدهم درج شود( کیباشد مبلغ به صورت  یها ماهانه م نهیهز ستیل  

 

)حداقل( یشخص هینقل لهیها و استفاده از وس فتیو ش یو رهاب اقمار ابیا نهیهز 5   

باز کردن فاضعب )حداقل( نهیهز 6   

خودرو )حداقل( ریو موتورها، تمم لترهایروغن، ف ضیسوخت وانت و موتور، تمو نهیهز 7   

لیباالبر، داربست و جرثق نهیحداقل هز 8   

سلف و خوابگاه ها یها یریگ یساله سرب هیتخل نهیحداقل هز 9   

(یمرتبط با آن)بدون لحاظ لوازم مصرف نهیو هز انهیسال یادوار یبازرس نامهیآسانسور و اخذ گواه نیروت سیسرو نهیحداقل هز 10   

(ی)بدون لحاظ لوازم مصرفریدزدگ نهیحداقل هز 11   

(یدو جداره)بدون لحاظ لوازم مصرف یو پنجره ها کیو  اتومات تیسکور یا شهیو رگعژ درب  ش ریتمم نهیحداقل هز 12   

(ی)بدون لحاظ لوازم مصرفیو عمود یپرده کرکره پارسه ا ریتمم نهیحداقل هز 13   

(یدانشگاه )بدون لحاظ لوازم مصرف یها جیپک یو نگهدار ریتمم نهیهز 14   

(یدانشگاه )بدون لحاظ لوازم مصرف یمشمل ها یو نگهدار ریتمم نهیهز 15   

  سود مورد نظر شرکت 17

  جمع کل هزینه های باال )قیمت پیشنهادی شرکت( 18


