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  شرایط شرکت در مناقصه واگذاري امور خدماتی و حجمی
  
ضمن  شود از شرکت کنندگان تقاضا می 23/11/95مورخ ایمانو آرمان امروز، ایران هاي  رو آگهی منتشره در روزنامهپی

هاي  نامه رسانی و حفاظت از ساختمان ،در مناقصه واگذاري خدمات مربوطه به آبدارخانه، نظافت ،رعایت شرایط مقرر
تا  23/11/95از تاریخ وده و قیمت پیشنهادي خود را نمشرکت  1396پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 

 ،در دفتر معاون اداري14أس ساعتر 08/12/95ئی پاکتها روزبازگشازمان ضمناً  .عالم نمایندا  07/12/94آخر وقت اداري
س از بررسی پمناقصه برنده با توجه به دومرحله اي بودن مناقصه، همچنین . گاه می باشدشپژوهمالی و مدیریت منابع  

  .ظرف مدت سه روز کاري اعالم خواهد شد ،فنی
  

  : الف ـ موضوع مناقصه
هاي پژوهشگاه علوم انسانی و  آبدارخانه، نظافت، نامه رسانی و حفاظت از ساختمان امور خدماتیانجام وظایف مربوط به 

  :مطالعات فرهنگی به شرح ذیل
  .متر مربع فضاي اداري 7200نگ و متر مربع فضاي پارکی 5000ـ ساختمان مرکزي پژوهشگاه با حدود مساحت تقریبی 1
  .متر مربع حیاط 200متر مربع فضاي اداري و  300ـ ساختمان کتابخانه استاد مینوي با مساحت تقریبی 2
   متر مربع 2000خان با متراژ تقریبی  وهشگاه واقع در جنب پل کریمژـ ساختمان تحصیالت تکمیلی پ3
  یوسف آباد شرقی 64خیابان متر واقع در ) 1558(ت تقریبی ـ ساختمان فرهنگ با حدود مساح4
   

  :ب ـ شرایط مناقصه
هاي اجرائی  امهنتعهدات به عهده کارفرما بوده و پیمانکار مکلف است کلیه نظرات و برانجام ـ اعالم چگونگی و نحوه 1

  .اجراء نمایدکارفرما را به نحو مطلوب و قابل قبول 
  :باشد می یلذانجام تعهدات موضوع مناقصه به شرح و ساعات ایام ـ 2

  )بعداز ظهر4( 16:00صبح الی  7:00الف ـ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
  ظهر 12:00صبح الی  8:00ب ـ روزهاي پنجشنبه ساعت 

  .کارفرما قابل تغییر خواهد بودنظر ساعات فوق با 
  .ساعته و بدون تعطیلی خواهد بود 24ج ـ امور مربوط به نگهبانی از ساختمانها 

  
  
  

  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
  :مهر و امضا مجاز تعهدآور                                                                 

  :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است                                                 
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  مناقصهقرارداد مشخصات عمومی 
تعیین مزد شوراي عالی کار، با رعایت طرح طبقـه بنـدي   مصوبه ـ پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق و مزایاي کلیه کارکنان خود طبق 1

  .مشاغل بوده و کارفرما هیچگونه تعهدي در این زمینه نخواهد داشت
پژوهشگاه نظارت کامل بر نحوه پرداخت حقوق کارگران اعم از دستمزد، پاداش، بن کارگري و سایر مزایـا را خواهـد    :تبصره 

  .داشت و پیمانکار متعهد است موارد مذکور را بر طبق قانون کار پرداخت نماید
نسـبت بـه درخواسـت وجـه      ،ودرسـنل خـ  پرداخت حق بیمه ماه قبل پلیست ـ پیمانکار موظف است در پایان هر ماه با ارائه 2

اقدام نماید که پس از تأیید مدیریت اداري و پشتیبانی و کسر کسورات قـانونی، مبلـغ ماهانـه قـرارداد توسـط امـور مـالی بـه         
  .شود پیمانکار پرداخت می

ته باشـد و  ماه حقوق و مزایاي کلیـه کارکنـان موضـوع قـرارداد را داشـ      یکبایست توان مالی پرداخت حداقل  ـ پیمانکار می3
  . رداخت نمایدپرسنل را پهمان ماه حقوق ماهیانه کلیه  28مکلف است حداکثر تا تاریخ 

لـذا  . ها را در نظر گرفته است آورده و کلیه هزینه  کافی به عمل مطالعات ،نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد ـ پیمانکار تأیید می4
ضمناً هیچ گونه جهـل بـه قـانون     . نماید ه پرداخت را از خود سلب میقیمت پیشنهادي، نهایی بوده و هر گونه درخواست اضاف

  .از پیمانکار پذیرفته نخواهد بود
  .سال و اتباع خارجی را ندارد 18ـ پیمانکار حق استفاده از کارگران زیر 5
و  ، روانـی میعدم سوء پیشـینه، سـالمت جسـ    ، گواهیـ پیمانکار موظف است براي کلیه کارکنان خود قبل از شروع به کار6

  .پایان خدمت وظیفه یا معافیت از مبادي ذیصالح ارائه نماید
 48نماید که در صورت اعالم عدم رضایت کارفرما از هر یک از افراد طرف قرارداد شرکت، ظرف مـدت   ـ پیمانکار تعهد می7

  .ساعت وي را تعویض و فرد با صالحیتی را جایگزین نماید
و کاشـی، جـوهر نمـک، مـایع      سـرویس بهداشـتی  کننـده   مورد نیاز از قبیل پولیش، مایع سفید لوازمـ کلیه مواد تمیزکننده مصرفی و 8

صابون، مایع شستشو، آب ژاول، کیسه زباله زرد ضخیم و مشکی ضخیم، زمین شوي، واکس کـف پـوش، متقـال، جـارومویی و جـارو      
ه  ، پودر رخشا، دستکش زنانهسرویس بهداشتیبرس دستی و برس دستی و دسته جارو، دسته تی، نخ تی،  گـرد،   سـیم  ،اسـکاچ  و مرداـن

بـا تأییـد   ازنـوع درجـه یـک    مطابق اسـتاندارد و جهت نظافت  ...و کن، رایت، آستري پاك پالستیکی، تیغ شیشه کن خاك انداز، آب جمع
  .عهده پیمانکار استبه کارفرما 
  .در محل پژوهشگاه الزامی است دستگاه وکیومو شوینده دستگاه  2، صنعتی  جاروبرقیدستگاه  5استقرار  :تبصره 

  .نماید  ـ به منظور ارتقاء کیفیت نگهداري هر چه بهتر مجموعه، پیمانکار الزم است از وجود پرسنل آزموده و مجرب استفاده9
زینه خود به صورت فصلی براي نیروهاي خـود  هاي الزم را با ه ـ پیمانکار موظف است در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات، آموزش10

  .درمحل پژوهشگاه برگزار نمایند
اي به انجام صحیح موضـوع   ـ تعطیالت رسمی و کارگري و ایام مرخصی افراد باید طوري تنظیم گردد که هیچگونه لطمه11

  .قرارداد وارد ننماید
نسخه از پیمان منعقده با پرسنل خود را براي اداره کار و امور یک ،ظرف دو ماه از شروع به کار حداکثر ـ پیمانکار موظف است 12

  .اجتماعی و پژوهشگاه ارسال نماید
  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور

  :مهر و امضا مجاز تعهدآور                                                                  
  :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است                                                 
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موظف است یک نماینده داراي تجربه کافی در زمینه خدمات و مورد تأیید کارفرما را به عنوان نماینده  پیمانکارـ 13
کارفرما معرفی نماید هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به  االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی تام

  .حضور دائمی نامبرده در محل اجراي قرارداد الزامی است
حتماً باید در اوقات کار در محل پژوهشگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت سرپرستی و نظارت او  پیمانکارـ نماینده 14

  . انجام شود
  .باشد 1337در معامالت دولتی مصوب سالن دولت شمول الیحه قانون منع مداخله کارکنامنباید  پیمانکارـ 15
  .ددهکلیه امور را به تشخیص کارفرما مطابق با نیازهاي پژوهشگاه انجام هد است در همه شرایط متع پیمانکارـ 16
  .باشد عهده پیمانکار می بیمه وکلیه کسورات قانونی طبق مقررات از هر پرداخت کسر و مسئولیت واریز آن به ـ مالیات، حق17
تواند بدون  خروج کلیه اموال از داخل پژوهشگاه به بیرون با هماهنگی کارفرما امکان پذیر است و پیمانکار نمیـ 18

  .هماهنگی در طول شبانه روز آنها را از پژوهشگاه خارج نماید
  .گر واگذار نمایدوجه تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دی تواند به هیچ نمی مناقصه گرـ 19
ـ پیمانکار موظف است با رعایت قوانین کار و دستورالعملهاي مربوط لباس مناسب و متحدالشکل با نظر پژوهشگاه براي 20

  .هاي آقا و خانم و نگهبانان ساختمانها به شرح ذیل تهیه و تحویل نماید میهمانداران، و نظافتچی
  جفت کفش 2لوار، پیراهن و کاپشن، ش: دست لباس شامل 4ـ آقایان خدمات 1
  جفت کفش 2کت و شلوار وپیراهن، جلیقه و : دست لباس شامل 2ـ آقایان مهماندار 2
  جفت کفش 2مانتو، شلوار، مقنعه و : دست لباس شامل 2ـ خانمهاي مهماندار 3
  .ثوپ  2وپیرآهن  جفت کفش 2کت و شلوار، کاپشن، کاله، دستکش و : دست لباس شامل 2ـ آقایان نگهبان 4

  .مبلغ کل قرارداد اضافه و یا کسر گردد% 25تواند با موافقت کارفرما تا  ـ حجم عملیات مورد قرارداد می21
به پیمانکار این قرارداد را ) کتبی یک ماهه(تواند در صورت عدم رضایت از نحوه اجراي کار با اطالع قبلی  ـ کارفرما می22

  .کنندگان واجد شرایط عقد پیمان نماید سویه نموده و با یکی از شرکتیک طرفه فسخ و با پیمانکار ت
اي رخ  موضوع قرارداد حادثهمحوله بایست کلیه موارد ایمنی را رعایت نموده و چنانچه در حین انجام امور  ـ پیمانکار می23

  گونه مسئولیتی نخواهد داشت ازاین بابت هیچ) پژوهشگاه(گردد کارفرما  صدمه، جراحت و یا فوت پرسنل دهدکه منجر به
 ،شخص یا اشخاص ثالثپژوهشگاه به  فعل یا ترك فعلیناشی از) جزئی و کلی(در صورت بروز هرگونه خسارت ـ 24

  .جبران نمایدتشخیص دفتر حقوقی پژوهشگاه ،پیمانکار متعهد می گردد کلیه خسارت وارده را بنا به 
ـ شرکت پیمانکار موظف است در ابتداي عقد قرارداد نسبت به انجام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان طرف 25

  .و رونوشت آن را به پژوهشگاه تسلیم نماید اقدامقرارداد خود 
ه % 10پیمانکار موظف است هنگام عقد قرارداد جهت تضمین انجام تعهدات معادل ـ 26 عنـوان تضـمین بـه     کل قرارداد را ـب

سپرده مذکور در پایان قرارداد به شرط انجام تعهدات به نحو احسن مسـترد  . صورت وجه نقد به حساب پژوهشگاه واریز نماید
  .خواهد شد

  
  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور

  :از تعهدآورمهر و امضا مج                                                                 
  :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است                                                
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 نحوه ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه

موعد در  قرارداده و هاي سربسته و الك و مهر شده  خود را در پاکتمدارك و ـ داوطلبان شرکت در مناقصه باید پیشنهاد 1
  .نمایندتحویل  )غربی 64(ایرانشناسی خیابان نبش بزرگراه کردستان ـ به نشانی  پژوهشگاهدبیرخانه  بهمقرر 

در مهلت درج و  زاجممهر و امضاي ،الزم به ذکر است که در روي پاکتها باید موضوع مناقصه نام و نشانی پیشنهاد دهنده
مهلت  انقضايبعد از  تسلیمیپاکتهاي فاقد الك و مهر و پاکتهاي  به.تسلیم گردد پژوهشگاهمقرر با اخذ رسید به دبیرخانه 

  .شود ترتیب اثر داده نمیتحویل 
شود باید بر طبق  قصه قرارداده میادر منشرکت کنندگان ـ اسناد و مدارك مناقصه که از طرف مناقصه گزار در اختیار 2

، )الف(تنظیم و همراه سایر مدارك درخواستی در پاکتهاي شرایط مناقصه و اسناد ضمیمه آن و سایر دستورالعملها و مقررات 
اسناد الینفک مناقصه  وبه مناقصه گزار تسلیم گردد، موارد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی مناقصه جز) ج(، و )ب(

  .باشد می
مهر و امضاء به  باـ پیشنهاد دهنده موظف است تمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغییر، و یا قراردادن شرط، تکمیل و 3

  .مناقصه گزار تسلیم نماید
در صورت وجود خدشه یا  .ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی باشد ،قید و شرطي ادارباید نـ پیشنهادهاي مناقصه 4

مردود و در مناقصه پیشنهاد  ،نداشتن تضمین کافی یانقص در اسناد و مدارك مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و 
  .شرکت داده نخواهد شد

راي مسئولیت و نحوه اج ،پیشنهاد دهنده باید پس از بررسی دقیق اسناد و مدارك و با آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراـ 5
مدارك درخواستی را به طور کامل تنظیم و در مهلت مقرر  ،موضوع مناقصه ساختمانهايعملیات ضمن بازدید کامل از 

  .اقدام نماید آننسبت به تحویل 
  باشد) است لمورد قبو(باید ممهور به مهر شرکت با قید صفحات شرایط مناقصه ـ تمام 6
  .شده بدون ذکر دلیل مجاز است ـ پژوهشگاه در رد یا قبول پیشنهادهاي ارائه7
سپرده برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نتیجه مناقصه حاضر به تسلیم تضمین انجام  -8

  .شود تعهدات و تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد، به نفع پژوهشگاه ضبط می
علـوم  پیشنهادي به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه پژوهشـگاه  کل مبلغ % 10میزان سپرده شرکت در مناقصه معادل   -9

  .انسانی ومطالعات فرهنگی می باشد
نماید و پژوهشگاه در رد یا قبول هر یـک از   ـ صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق براي شرکت کننده نمی10

  . پیشنهادها با رعایت صرفه و صالح خود تصمیم خواهد گرفت
  .مناقصه خواهد بود هداخت هزینه آگهی مناقصه درج شده در روزنامه به عهده برندپر -11
  

  
  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور        

  :مهر و امضا مجاز تعهدآور       
   :کت و درج جمله مورد قبول استشر مهرمحل                                 
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  قرارداده شود »الف«مدارك و اسنادي که باید در داخل پاکت 
  در وجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپیشنهادي مبلغ کل  %10ضمانتنامه بانکی به میزان 

  
  .قرار داده شوند» ب«مدارك و اسنادي که باید داخل پاکت 

  ـ فرم اطالعات مربوط به سوابق شرکت1
نامه، برگ آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات ثبتـی در مـورد   سشرکت شامل اساـ تصویر سوابق حقوقی 2

  .دارندگان حق امضا مجاز براي اسناد مالی و تعهد آور
  ـ سوابق مناقصه گر مربوط به قراردادهاي منعقده مرتبط با موضوع در سایر ادارات و سازمانهاي دولتی و خصوصی3
  اسنامه دارندگان حق امضا تعهد آور با تصویر کارت ملیـ تصویر صفحه اول شن4
ـ سایر اسناد و مدارك مناقصه و مواردي که احتماالً در شرایط عمومی و خصوصـی یـا آگهـی مناقصـه عمـومی مشـخص       5

  .باشد گردید و مورد نیاز مناقصه گزار می
  .1394ـ  1395مربوط به سال  ، کار و رفاه اجتماعیحیت از وزارت تعاونـ تصویر گواهی صال6
  شرکت مهارتیهاي کاري، مالی و  ـ مستندات موید توانمندي7
  .رکت در آن مشخص شده باشد ه نام شبندي از وزارت کار ک ـ تصویر لیست رتبه8
  .رضایت نامه از سازمان قبلی طرف قرادادارائه   -9
  

  قرارداده شوند» ج«مدارك و اسنادي که باید در داخل پاکت 
نفـر طبـق پیوسـت شـماره یـک       107 فرم پشنهاد قیمت شرکت در مناقصه به صورت آنالیز حقوق ماهیانه یک نفر و ساالنه 

  .شرایط مناقصه
  

  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
  :مهر و امضا مجاز تعهدآور                                                                 

  :کت و درج جمله مورد قبول استشر مهرمحل                                                  
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  1پیوست شماره 
  فرم پیشنهاد قیمت  شرکت در مناقصه

  )ریال(  95آنالیز قیمت سال   ها شرح هزینه  ردیف
    روز 5/30حقوق پایه بر مبناي   1
    حق اوالد  2
    حق مسکن  3
    و پاداشعیدي   4
    مرخصیذخیره   5
    سنوات  6
    کارو کفش لباس   7
    ملزومات و مواد مصرفی  8
    بن و خواروبار  9
    ساعت اضافه کاري   70  10
  ریال000/210/1  ایاب و ذهاب  11
    جمع  12
    کسر بیمه سهم کارگر  13
    13و12جمع مابه التفاوت ردیفهاي   14
    بیمه قرارداد طبق ضریب  15
    پیمانکار سود  16
    مجموع مبلغ ماهیانه به ازاي یک نفر   17
نفر با  107مجموع مبلغ ساالنه براي   18

  احتساب مالیات بر ارزش افزوده
  

  
   برابر مصوبه شورایعالی کار به مبلغ قرارداد  1396افزایش حقوق و دستمزد کارگران موضوع این مناقصه در آغاز سال

  .هاي داوطلب این افزایش نباید لحاظ گردد لذا در پیشنهاد قیمت اولیه شرکت. اضافه خواهد گردید
  

  نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت
  مهر و امضاء

  


