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  رسانی و نامه نگهبانیشرایط شرکت در مناقصه واگذاري امور خدماتی نظافت، آبدارخانه، 
  

شود که ضمن رعایت شرایط مقـرر در   از شما دعوت می  15/12/91مورخ    رسالتپیرو آگهی منتشره در روزنامه 
هـاي   حفاظـت از سـاختمان  رسـانی و   و نامهدهی و خدمات مربوطه به آبدارخانه، نظافت  مناقصه واگذاري سرویس

شرکت کرده و برابر اسناد و مدارك قیمـت پیشـنهادي    1392پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ در سال 
  .خود را اعالم نمائید

  
  :الف ـ موضوع مناقصه

هـا بـا تعـداد     رسانی و حفاظت از ساختمان امهآبدارخانه، نظافت، ن یو وظایف مربوط به سرویس دهانجام خدمات 
  :ذیل در ساختمانهاي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به شرحنفر نیرو  60
 مربـع متر 7200متـر مربـع فضـاي پارکینـگ و      5000اختمان مرکزي پژوهشگاه با حدود مساحت تقریبی سـ 1

  .متر مربع فضاي سبز 2000فضاي اداري و 
  متر مربع حیاط 200ومتر مربع فضاي اداري  300با مساحت تقریبی  ابخانه استاد مینويـ ساختمان کت2
  متر مربع 2000خان با متراژ تقریبی  ـ ساختمان تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه واقع در جنب پل کریم3
  

  :ب ـ شرایط مناقصه
هـاي   مکلف است کلیـه نظـرات و برنامـه   ـ اعالم چگونگی و نحوه انجام تعهدات به عهده کارفرما بوده و پیمانکار 1

  .اجرائی کارفرما را به نحو مطلوب و قابل قبول به مورد اجرا بگذارد
  :باشد ـ زمان و ساعت انجام موضوع قرارداد به شرح زیر می2

  الف ـ شنبه تا چهارشنبه
  بعد از ظهر 16صبح الی  7از ساعت 

  ظهر 12صبح الی  8ج ـ روزهاي پنجشنبه ساعت 
  .قابل تغییر خواهد بود ماق بنا به تشخیص کارفرساعات فو

شـود بـراي    خود را در طول مراحل که توسط نیروهاي پیمانکار انجـام مـی   فرما حق نظارت مستمر دائمیـ کار3
نماید و پیمانکـار نیـز ملـزم بـه رفـع موانـع و        داشته و گزارش موارد تخطی را به پیمانکار اعالم می ظخود محفو

  .باشد قت میمشکالت در اسرع و
 پـس از  و بیمه مـاه قبـل کارکنـان خـود را      ماهیانه ـ شرکت پیمانکار مکلف است تصویر لیست پرداخت حقوق4

  .تأیید سازمانهاي مربوطه ، به کارفرما ارائه نماید
شـود   ـ نیروي انسانی که توسط پیمانکار براي ارجـاع موضـوع قـرارداد در سـتاد مؤسسـه بـه کـار گمـارده مـی         5

به صورت کتبی به کارفرما معرفی گردد و عوامل پیمانکار محسـوب و تعهـد پرداخـت کلیـه حقـوق و       بایست می
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کار و امور اجتماعی به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هـیچ  مزایاي مربوطه مطابق با قوانین وزارت 
  .گونه مسئولیت و تعهدي ندارد

خدمات نظافت و آبدارخانه از افراد واجد شرایط، سـالمت، توانمنـد،   ـ پیمانکار موظف است نیروي خود را جهت 6
دســت لبــاس  2بایسـت داراي   خبـره  مــورد اعتمـاد، داراي تجربــه الزم انتخـاب نمایــد و تمــامی کـارگران مــی    

کاپشـن کـار، شـلوار و کفـش     ) (روپوش، شلوار، مقنعه، و کفش براي خانمهـا (متحدالشکل با نام و نشان پیمانکار 
داراي کـارت بهداشـت، کـارت    ) پیراهن با جلیقه و شلوارو کفش براي افراد آبدارچی آقـا ) فراد نظافتچی آقابراي ا

  .و برگ عدم سوء پیشینه و بیمه تأمین اجتماعی باشند) حک شده بر روي لباس کار(شناسائی مهر شده شرکت 
تعطیل نیروي کافی جهـت حراسـت از    م تعطیل و غیراـ پیمانکار موظف است به صورت شبانه روزي دائماً در ای7

  .پژوهشگاه به کار گمارد هاي  ساختمان
و چنانچـه در مـورد اجـراي    . باشـد  ـ مسئولیت رعایت کلیه مقررات مربوطه به ایمنی کار بر عهده پیمانکار مـی 8

بـران  عضوي ناشی از کار براي عوامل و پرسنل پیمانکار پیش آیـد ج  داد حوادث، بیماري، مصدومیت و نقصقرار
  .غرامت و خسارت به عهده پیمانکار است

  .به عهده پیمانکار است... ـ پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات و حق بیمه و 9
  .ـ هزینه آگهی مناقصه درج شده در روزنامه به نسبت حجم کار بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود10
  

  ج ـ شرح و حدود خدمات مناقصه
ها و سـالنهاي طبقـات    ـ نظافت و تمیز نمودن و در صورت لزوم شستشوي درهاي ورودي ساختمان و کف اتاق1

، قبل از شروع ساعات اداري، میان روز و بعد از اتمـام سـاعات اداري، عنـدالزوم طبـق     سه بارهر روز و حداقل در 
  )پوشها و فرش و موکت با جاروبرقی کف(نظر کارفرما 

  )داخل و بیرون کابین(آسانسورها ـ نظافت 2
  نظافت محیط کار شامل اتاق ها ، سالن ها، راهروها، محیط پیرامون ساختمان و ملزومات اداري و متعلقات ـ 3
آوري زباله در محوطه بیرون ساختمان یـا داخـل    ها در ظروف مخصوص و انتقال آنها به محل جمع ـ تخلیه زباله4

  .مایدآن هر جا که کارفرما توصیه ن
  روبی ها، برف کن ـ نظافت کلیه آبسرد5
هایی که درب آنها بعد از ساعات اداري بسـته اسـت در سـاعات اولیـه صـبح قبـل از        ـ گردگیري و نظافت اطاق6

  .شروع ساعات اداري که توسط کارفرما باز خواهد شد
  ـ گردگیري و نظافت کلیه کولرهاي گازي و رادیاتورها7
  بار باال به پایین روزانه الاقل سه ها از پله ـ نظافت راه8
اعـم از آینـه، شیشـه،    (ـ نظافت کلیه توالتها، دستشویی ها و دیوارهاي مربوطه، حمامها و ضدعفونی کردن آنها 9

  )جالباسی و آویزشیرآالت، 
  ـ نظافت قرنیزها و پیش آمدگی هاي داخل اطاقها10
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  ـ نظافت پشت بام ساختمان اداري11
  رستوران  ه هاي پنجره اطاقها و سالنـ تمیز نمودن شیش12
  ـ نظافت سالن جلسات قبل و بعد از برگزاري جلسات و پذیرایی از مدعوین13
  ـ جابه جایی اثاثیه داخل اتاقها و جابه جایی لوازم اداري در طبقات ساختمان14
ت، بیمـاري و  مرخصـی، مصـدومی  (ـ پیمانکار موظف است در صورت عدم حضور هریک از کارکنان به هر علت 15
  .جایگزین معرفی نماید...) 
  ـ انجام سایر امور محوله با تشخیص کارفرما در حد عرف معمول16
، )دو دسـتگاه (ـ کلیه مواد تمیزکننده مصرفی و لوازم استاندارد مورد نیاز از قبیـل پـولیش، دسـتگاه شـوینده     17

ابون، مایع شستشـو، آب ژاول، کیسـه زبالـه    دستگاه وکیوم، مایع سفیدکننده توالت و کاشی، جوهر نمک، مایع ص
زرد ضخیم و مشکی ضخیم، زمین شوي، واکس کف پوش، متقال، جارومویی و جارو دستی و دسته جارو، دسـته  
تی، نخ تی، برس دستی و برس توالت، پودر رخشا، دستکش زنانه، دستکش مردانه، اسکاچ سیم گرد، خاك انـداز،  

  .بعهده پیمانکار استدرجه یک اك کن، رایت، آستري جهت نظافت از نوع آب جمع کن پالستیکی، تیغ شیشه پ
  .می باشدـ پیمانکار ملزم به تأمین و توزیع کلیه وسایل حفاظت فردي و لوازم ایمنی کارکنان شرکتی 18
قـانون تـأمین اجتمـاعی و معاینـات      90معاینات اولیه قبل از استخدام موضوع مـاده   ،ـ پیمانکار موظف است19
  .قانون کار را انجام دهد 92واري سالیانه موضوع ماده اد

  برنامه زمانبندي ارائه شده از طریق کارفرماطبق ـ پذیرایی چاي از پرسنل 20
  ـ پذیرایی از مهمانان و مدعوین 21
در پایان روز اداري چهارشنبه و یا پنجشنبه هر هفته با مواد ضدعفونی کننده  ها ـ شستشوي کامل آبدارخانه 22

  استاندارد
  ـ شستشوي رستوران و ظروف موجود درآن بصورت روزانه 23
  و رستوران ـ نظافت و حفاظت از وسایل و لوازم آبدارخانه24
  تورانو رس ـ استفاده از مایع ظرفشویی استاندارد جهت شستشوي ظروف آبدارخانه25
  . ندارد) حقیقی یا حقوقی(را به افراد غیر ) قرارداد(ـ پیمانکار حق واگذاري تمام یا قسمتی از موضوع مناقصه 26
) 1337مصـوب  (ـ پیشنهاد دهندگان باید مشمول الیحه قانون مداخله کارکنـان دولـت در معـامالت دولتـی     27

  .نباشند
  .بعهده کارفرما می باشدـ تهیه و تأمین قند و چاي و لوازم پذیرایی 28
ـ ارسال و مراسالت نامه ها، بسته هاي پستی و مشابه آن از واحـد دبیرخانـه پژوهشـگاه بـه کلیـه واحـدهاي       29

  به صالحدید پژوهشگاه در استان تهران... ذیربط و تمامی موسسات و ارگانها و 
فـه خواهنـد نمـود، حـذف و یـا بـه       ـ از آنجایی که پرسنل نگهبانی تحت نظارت و مدیریت حراست انجام وظی30

  .حراست میسر خواهد بودمحترم مدیریت  تأیید کارگیري پرسنل یادشده، بنا به
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لذا جبران هرگونـه خسـارت   . تمامی اموال پژوهشگاه بعهده پیمانکار استو حفاظت از ـ نگهداري از تجهیزات 31
  . پیمانکار استکه به دلیل کوتاهی پرسنل پیمانکار به پژوهشگاه وارد آید بعهده 

  
  :د ـ نحوه پیشنهاد قیمت

  .پیشنهاد قیمت باتوجه به حجم کار بصورت سالیانه و براساس آنالیز واحد اعالم شود
  

  :هـ ـ نحوه ارائه پیشنهاد
 .شرکت کنندگان می بایست پیشنهادهاي خود را در سه پاکت مجزا به شرح ذیل تسلیم نمایند

مستندات موید توانمندیهاي کاري و تخصصی شـرکت و سـوابق مربوطـه کـاري     این پاکت باید حاوي : پاکت الف
  .باشد

این پاکت باید حاوي اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور : پاکت ب
  . به مهر مناقصه گر باشد

در وجه پژوهشـگاه علـوم انسـانی و    این پاکت باید حاوي ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی : پاکت ج
مبلغ پیشنهادي براي یک سال و اعالم قیمت پیشنهادي بصورت نامـه رسـمی و   % 10مطالعات فرهنگی به میزان 
  .ممهور به مهر شرکت باشد

  
  
 


