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  1399براي  سال  شرایط شرکت در مناقصه واگذاري امور خدماتی و حجمی
  

  
  :مشخصات مناقصه گزار) 1
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: نام) 1-1
  )غربی 64(بزرگراه کردستان نبش خیابان دکتر آئینه وند : نشانی  )2-1
  88036316: تلفن ) 3-1
  :مناقصهنوع ) 2
  عمومی دو مرحله اي 
  :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه) 3

ه صـورت ضـمانت نامـه     ) میلیـون تومـان    ششصـد (ریال معادل  000/000/000/6میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ـب
  .بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا سپرده نقدي در وجه پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی می باشد

  
   :موضوع مناقصه )4

هاي پژوهشگاه علوم  از ساختمانفیزیکی آبدارخانه، نظافت، نامه رسانی و حفاظت  خدماتیامورانجام وظایف مربوط به 
  :به شرح ذیل بر اساس شرایط و ضوابط پیوست به مدت  1399در طول سال  انسانی و مطالعات فرهنگی

متر مربع فضاي  7200نگ و فضاي پارکیمتر مربع  5000ساختمان مرکزي پژوهشگاه با حدود مساحت تقریبی  )1-4
  ؛اداري

  ؛متر مربع حیاط 200متر مربع فضاي اداري و  300ساختمان کتابخانه استاد مینوي با مساحت تقریبی  )2-4
   ؛متر مربع 2000خان با متراژ تقریبی  وهشگاه واقع در جنب پل کریمژساختمان تحصیالت تکمیلی پ )3-4
  ؛یوسف آباد شرقی 64خیابان متر واقع در ) 1558(ت تقریبی ساختمان فرهنگ با حدود مساح )4-4
تهران،سعادت آباد بلوار فرهنگ انتهاي متر واقع در  1300ساختمان پژوهشکده دانشنامه نگاري با حدود مساحت  )5-4

  1بن بست دانش پالك خیابان معارف 
  :تضمین حسن انجام کار) 5

کل قرارداد را به عنوان تضـمین بـه   % 10است هنگام عقد قرارداد جهت تضمین حسن انجام تعهدات معادل پیمانکار موظف 
تضـمین مـذکور در پایـان    . صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا سپرده نقدي به پژوهشـگاه ارائـه نمایـد   

  .د خواهد شدقرارداد به شرط انجام قابل قبول تعهدات و ارائه مفاصا حساب مستر
  
  

  :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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  : قراردادمبلغ ) افزایش یا کاهش (تعدیل )  6
  .گردد) یا کسراضافه و (مبلغ کل قرارداد تعدیل % 25تواند با موافقت کارفرما تا  حجم عملیات مورد قرارداد می) 1-6

کاهش تعداد کارکنان تحت پوشش شرکت در موارد تعدیل، تبدیل وضع استخدامی ونظایر آن مشمول درصد مزبور : تبصره
  .نمی باشد

  :جزئیات موضوع خدمات )7
هاي اجرائی  اعالم چگونگی و نحوه انجام تعهدات به عهده کارفرما بوده و پیمانکار مکلف است کلیه نظرات و برنامه )1-7

  .کارفرما را به نحو مطلوب و قابل قبول اجراء نماید
  :باشد ایام و ساعات انجام تعهدات موضوع مناقصه به شرح ذیل می )2-7
  )بعداز ظهر4( 16:00صبح الی  7:00شنبه تا چهارشنبه از ساعت  )1-2-7
  ظهر 12:00صبح الی  8:00روزهاي پنجشنبه ساعت  )2-2-7
  .ساعته و بدون تعطیلی خواهد بود 24امور مربوط به نگهبانی از ساختمانها  )3-2-7
  .ساعات فوق با نظر کارفرما قابل تغییر خواهد بود: تبصره 
ورالعملهاي مربوط لباس مناسب و متحدالشکل با نظر پژوهشگاه براي پیمانکار موظف است با رعایت قوانین کار و دست) 3-7

  .هاي آقا و خانم و نگهبانان ساختمانها به شرح ذیل تهیه و تحویل نماید میهمانداران، و نظافتچی
  نفر 20جفت کفش به تعداد  2دست لباس فرم و  3ـ آقایان شاغل در بخش تنظیف 1
  نفر 20جفت کفش به تعداد  2کت و شلوار وپیراهن، جلیقه،کمربند و : شاملدست لباس  2ـ آقایان مهماندار 2
  نفر 3جفت کفش به تعداد  2مانتو، شلوار، مقنعه و : دست لباس شامل 2ـ خانمهاي مهماندار 3
ثوپ به  2جفت کفش وپیرآهن  2کت و شلوار با کمربند، کاپشن، کاله، دستکش و : دست لباس شامل 2ـ آقایان نگهبان 4
  نفر 26عداد ت

  .پارچه کت وشلوار مشروحه در این ماده از نوع مقدم یا مرینوس به تشخیص کارفرما خواهد بود :تبصره
  
  
  
  
  
  
  
  

  :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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  :شرایط عمومی مناقصه) 8
تعیین مزد شوراي عالی کار، با رعایت طـرح  مصوبه پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق و مزایاي کلیه کارکنان خود طبق  ) 1-8

  .طبقه بندي مشاغل بوده و کارفرما هیچگونه تعهدي در این زمینه نخواهد داشت
کـارگري و سـایر مزایـا را خواهـد     پژوهشگاه نظارت کامل بر نحوه پرداخت حقوق کارگران اعم از دستمزد، پاداش، بن ) 2-8

  .داشت و پیمانکار متعهد است موارد مذکور را بر طبق قانون کار پرداخت نماید
نسبت بـه درخواسـت وجـه     ،رسنل خودپرداخت حق بیمه ماه قبل پلیست پیمانکار موظف است در پایان هر ماه با ارائه  )3-8

  .شود ونی، مبلغ ماهانه قرارداد به پیمانکار پرداخت میو کسر کسورات قان ناظراقدام نماید که پس از تأیید 
ماه حقوق و مزایاي کلیه کارکنان موضوع قـرارداد را داشـته باشـد و     یکبایست توان مالی پرداخت حداقل  پیمانکار می )4-8

اسـت نسـبت    مکلفچنین پیمانکار مه.رداخت نمایدپرسنل را پهمان ماه حقوق ماهیانه کلیه  28مکلف است حداکثر تا تاریخ 
  .نمایداقدام به پرداخت عیدي کارکنان طرف قرارداد تا آخر بهمن ماه همان سال 

ه موضـوع قـرارداد     کـافی  مطالعات ،نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد پیمانکار تأیید می )5-8 ه عمـل   نسـبت ـب آورده و کلیـه    ـب
و هـر گونـه درخواسـت اضـافه پرداخـت را از خـود سـلب        لذا قیمت پیشنهادي، نهـایی بـوده   . ها را در نظر گرفته است هزینه

  .ضمناً هیچ گونه جهل به قانون  از پیمانکار پذیرفته نخواهد بود. نماید می
  .سال و اتباع خارجی را ندارد 18پیمانکار حق استفاده از کارگران زیر  )6-8
و  ، روانـی عدم سوء پیشینه، سالمت جسمی ی، گواهپیمانکار موظف است براي کلیه کارکنان خود قبل از شروع به کار )7-8

  .پایان خدمت وظیفه یا معافیت از مبادي ذیصالح ارائه نماید
نماید که در صورت اعالم عدم رضایت کارفرما از هر یک از افراد طرف قرارداد شرکت، ظـرف مـدت    پیمانکار تعهد می )8-8

  .ساعت وي را تعویض و فرد با صالحیتی را جایگزین نماید 48
و کاشـی، جـوهر    سـرویس بهداشـتی  کننـده   مورد نیاز از قبیل پولیش، مایع سـفید  لوازمکلیه مواد تمیزکننده مصرفی و  )9-8

نمک، مایع صابون، مایع شستشو، آب ژاول، کیسه زباله زرد ضخیم و مشکی ضخیم، زمین شوي، واکس کف پـوش، متقـال،   
ه  سرویس بهداشتی، برس دستی و برس جارومویی و جارو دستی و دسته جارو، دسته تی، نخ تی و  ، پودر رخشا، دسـتکش زناـن

مطـابق  جهـت نظافـت    ...و کـن، رایـت، آسـتري    پـاك  پالستیکی، تیغ شیشه کن گرد، خاك انداز، آب جمع سیم ،اسکاچ مردانه
  .عهده پیمانکار استبه با تأیید کارفرما ازنوع درجه یک استاندارد و

  .دستگاه شوینده و دستگاه وکیوم در محل پژوهشگاه الزامی است 2جاروبرقی صنعتی ، دستگاه  5استقرار  :تبصره 
به منظور ارتقاء کیفیت نگهداري هـر چـه بهتـر مجموعـه، پیمانکـار الزم اسـت از وجـود پرسـنل آزمـوده و مجـرب            )10-8

  .نماید  استفاده
دوبـار  ( هاي الزم را با هزینه خود به صورت فصـلی  پیمانکار موظف است در جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات، آموزش )11-8

  .براي نیروهاي خود درمحل پژوهشگاه برگزار نمایند) در طول سال
  

  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
  :مهر و امضا مجاز تعهدآور
  :قبول استمحل مهر شرکت و درج جمله مورد 
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ه انجـام صـحیح     تعطیالت رسمی و کارگري و ایام مرخصی افراد باید طوري تنظیم گردد کـه هیچگونـه لطمـه    )12-8 اي ـب
  .موضوع قرارداد وارد ننماید

یک نسخه از پیمان منعقده با پرسنل خود را براي اداره ،ظرف دو ماه از شروع به کار حداکثر پیمانکار موظف است  )8- 13
  .ر اجتماعی و پژوهشگاه ارسال نمایدکار و امو

االختیار  داراي تجربه کافی در زمینه خدمات و مورد تأیید کارفرما را به عنوان نماینده تام فردموظف است پیمانکار  )8- 14
هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نماید حضور  خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی

  .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 انکار پیمنماینده  )8- 15

  . او انجام شود
  .باشد 1337ن دولت در معامالت دولتی مصوب سالشمول الیحه قانون منع مداخله کارکنامنباید پیمانکار  )8- 16
  .ددهبه تشخیص کارفرما مطابق با نیازهاي پژوهشگاه انجام  کلیه امور راهد است در همه شرایط متع پیمانکار )8- 17
ه      مالیات، حق )18-8 عهـده پیمانکـار    بیمه وکلیه کسورات قانونی طبق مقررات از هر پرداخـت کسـر و مسـئولیت واریـز آن ـب
  .باشد می
تواند بدون  خروج کلیه اموال از داخل پژوهشگاه به بیرون با هماهنگی کارفرما امکان پذیر است و پیمانکار نمی)8- 19

  .را از پژوهشگاه خارج نماید اموالیهماهنگی در طول شبانه روز 
  .دیگر واگذار نماید وجه تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تواند به هیچ نمی پیمانکار )8- 20
به پیمانکار این قرارداد ) کتبی یک ماهه(تواند در صورت عدم رضایت از نحوه اجراي کار با اطالع قبلی  کارفرما می) 8- 21

  .کنندگان واجد شرایط عقد پیمان نماید را یک طرفه فسخ و با پیمانکار تسویه نموده و با یکی از شرکت
کلیه موارد ایمنی را رعایت نموده و چنانچه در حین  ارگیري کارشناس ایمنی محیط کار،ضمن بک بایست پیمانکار می )8- 22

) پژوهشگاه(گردد کارفرما  صدمه، جراحت و یا فوت پرسنل اي رخ دهدکه منجر به موضوع قرارداد حادثهمحوله انجام امور 
  ازاین بابت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت

به  ،شخص ثالث کارکنان پیمانکار یا  فعل یا ترك فعلناشی از) جزئی و کلی(در صورت بروز هرگونه خسارت  )8- 23
  .جبران نمایدتشخیص دفتر حقوقی پژوهشگاه ،پیمانکار متعهد می گردد کلیه خسارت وارده را بنا به  پژوهشگاه

شرکت پیمانکار موظف است در ابتداي عقد قرارداد نسبت به انجام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان  ) 8- 24
  .و رونوشت آن را به پژوهشگاه تسلیم نماید اقدامطرف قرارداد خود 

  .پژوهشگاه در رد یا قبول پیشنهادهاي ارائه شده بدون ذکر دلیل مجاز است )8- 25
نماید و پژوهشگاه در رد یا قبول هر یـک   مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق براي شرکت کننده نمیصرف شرکت در : تبصره

  . از پیشنهادها با رعایت صرفه و صالح خود تصمیم خواهد گرفت
  

  :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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پرداخت کل هزینه هاي آگهی مناقصه درج شده در وب سایت تدارکات دولت  یا روزنامه ها به عهـده برنـده مناقصـه    )26-8
  .خواهد بود

در صورت وجود خدشه . پیشنهادهاي مناقصه نباید داراي قید و شرط، ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی باشد) 8- 27
ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا نداشتن تضمین کافی، پیشنهاد مردود و در مناقصه یا نقص در اسناد و مدارك مناقصه یا 

  .شرکت داده نخواهد شد
پیشنهاد دهنده باید پس از بررسی دقیق اسناد و مدارك و با آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، مسئولیت و نحوه ) 8- 28

قصه، مدارك درخواستی را به طور کامل تنظیم و در مهلت اجراي عملیات ضمن بازدید کامل از ساختمانهاي موضوع منا
  .مقرر نسبت به تحویل آن اقدام نماید

سپرده برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نتیجه مناقصه حاضر بـه تسـلیم تضـمین    ) 29-8
  .شود بط میانجام تعهدات و تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد، به نفع پژوهشگاه ض

  .سپرده نفر دوم مناقصه بعد از عقد قرارداد با نفر اول قابل عودت خواهد بود: تبصره
  اطالع رسانی  www.ihcs.ac.irهر گونه تغییر در شرایط مناقصه از طریق وب سایت پژوهشگاه به نشانی  )30-8

  .می شود
  :زمانبندي مناقصه) 9
   17/12/98 تاریخ   شنبه روز  حبص 8 تعاستا : آخرین مهلت تحویل پیشنهادات) 1-9
در دفتر معاون اداري،  17/12/98مورخ  شنبه  روز  صبح 10ساعت : زمان بررسی و ارزیابی پیشنهاد هاي واصله ) 2-9

  )رسمی در جلسه مذکور بالمانع است حضور نماینده شرکت با معرفی نامه.(مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه می باشد
  .با توجه به دومرحله اي بودن مناقصه، برنده پس از بررسی فنی، ظرف مدت سه روز کاري اعالم خواهد شد: تبصره 

  
  
  
  
  
  
  

 :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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  :نحوه ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه )10

ضمن ارائه پیشنهاد هاي خود از طریق سامانه تدارکات و الکترونیک دولت به نشانی گران  مناقصه )1-10
www.setadiran.ir  ج(، و )ب(، )الف(بر اساس شرایط مناقصه و اسناد ضمیمه مدارك درخواستی در پاکتهاي (

 )غربی 64(بزرگراه کردستان ـ نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند  :دبیرخانه پژوهشگاه به نشانی بصورت فیزیکی به
   .تحویل نمایند

یا  www.ihcs.ac.irکلیه اسناد مناقصه را از طریق وب سایت پژوهشگاه به نشانی می تواند مناقصه گر  :1تبصره 
  .دریافت نماید www.setadiran.irسامانه تدارکات و الکترونیک دولت به نشانی 

  .باشد خصوصی مناقصه جزو اسناد الینفک این مناقصه می موارد مندرج در شرایط عمومی و: 2تبصره
       :قرارداده شود» الف«مدارك و اسنادي که باید در داخل پاکت ) 10- 2

براي ارائه خدمات  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  )3(به میزان  و شرایط مندرج در بند ضمانتنامه بانکی ) الف
  مطالعات فرهنگی در وجه پژوهشگاه علوم انسانی و ساالنه،

  :قرار داده شوند» ب«مدارك و اسنادي که باید داخل پاکت ) 10- 3
  فرم اطالعات مربوط به سوابق شرکت )الف
در  نامه، برگ آگهی تأسیس روزنامه رسـمی بـه همـراه آخـرین تغییـرات ثبتـی      سشرکت شامل اساتصویر سوابق حقوقی  )ب

  .در مورد دارندگان حق امضا مجاز براي اسناد مالی و تعهد آور روزنامه رسمی
  سوابق مناقصه گر مربوط به قراردادهاي منعقده مرتبط با موضوع در سایر ادارات و سازمانهاي دولتی و خصوصی )پ
  تصویر صفحه اول شناسنامه دارندگان حق امضا تعهد آور با تصویر کارت ملی )ج
اقصه و مواردي که احتماالً در شرایط عمـومی و خصوصـی یـا آگهـی مناقصـه عمـومی مشـخص        سایر اسناد و مدارك من) د

  .باشد گردید و مورد نیاز مناقصه گزار می
  .1397ـ  1398مربوط به سال  ، کار و رفاه اجتماعیحیت از وزارت تعاونتصویر گواهی صال )ه
  شرکت مهارتیهاي کاري، مالی و  مستندات موید توانمندي )خ
  .رکت در آن مشخص شده باشد ه نام شبندي از وزارت کار ک تصویر لیست رتبه) و

  .رضایت نامه از سازمان قبلی طرف قرادادارائه  )ي
  :قرارداده شوند» ج«مدارك و اسنادي که باید در داخل پاکت  )4-10

ر اسـاس    )نفر 106(یز حقوق ماهیانه یک نفر و ساالنه فرم پشنهاد قیمت شرکت در مناقصه به صورت آنال پیوسـت شـماره    ـب
  .یک شرایط مناقصه

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

  :کت و درج جمله مورد قبول استشر مهرمحل 
  
  



٧ 
 

  )1پیوست شماره (
  )اسناد فنی(فرم پیشنهاد قیمت  شرکت در مناقصه

  98آنالیز قیمت سال   ها شرح هزینه  ردیف
  )ریال(

  125/074/19  روز 5/30حقوق پایه بر مبناي   1
  881/516/1  حق اوالد  2
  000/000/1  حق مسکن  3
  472/135/3  عیدي و پاداش  4
  853/476  ذخیره مرخصی  5
  736/567/1  سنوات  6
    لباس و کفش کار  7
    ملزومات و مواد مصرفی  8
  000/900/1  بن و خواروبار  9
  800/988/15  ساعت اضافه کاري   150  10
  000/390/1  ایاب و ذهاب  11
  000/606/1  )روزهاي تعطیل کسر می گردد(روز کاري22-کمک هزینه غذا  12
  000/880  بیمه تکمیلی به ازاي هر نفر تحت پوشش درماه  13
  867/535/48  جمع  14
  405/657/2  کسر بیمه سهم کارگر  15
  462/878/45  15و14جمع مابه التفاوت ردیفهاي   16
    67/16بیمه قرارداد طبق ضریب  17
    )عدد ثابت به ازاي یک نفر(سود پیمانکار  18
    مجموع مبلغ ماهیانه به ازاي یک نفر   19
    %9مالیات بر ارزش افزوده   20

نفر با احتساب مالیات بر  106مجموع مبلغ ساالنه براي   21
  ارزش افزوده

  

  برابر مصوبه شورایعالی کار به مبلغ قرارداد  1399افزایش حقوق و دستمزد کارگران موضوع این مناقصه در آغاز سال
  .لذا در پیشنهاد قیمت اولیه این افزایش نباید لحاظ گردد. شد اضافه خواهد

 حق اوالد به تعداد مجموع فرزندان مشمول پرداخت می شود.  
  عامل شرکتنام و نام خانوادگی مدیر 
  مهر و امضاء


