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  بسمه تعالي
  
  
  
  و تعميرات راهبري ،نگهداري شرايط مناقصه واگذاري امور

  هاي واحدهاي تابعهها و تاسيسات ساختمانها و محوطهموتورخانه 
  دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  
  
  

تعميـرات تاسيسـات    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني كاشـان در نظـر دارد امـور نگهـداري و      
به صورت حجمي بـه شـركتهاي تاسيسـاتي واجـد شـرايط از      ) شماره يك(ابعه خود را بشرح پيوست واحدهاي ت

واگـذار نمايـد از متقاضـيان    )  57يكسال و براي سال دوم مطابق بنـد  (طريق مناقصه عمومي و به مدت دو سال 
بهمراه ساير مـدارك  دعوت مي شود ضمن مطالعه دقيق اسناد مناقصه و بازديد از محل ، پيشنهاد قيمت خود را 

 -حويل دبيرخانه مركزي دانشگاه بـه نشـاني كاشـان    ت 26/8/1390 در خواستي حداكثر تاپايان وقت اداري مورخ
  .ستاد دانشگاه علوم پزشكي نمايند -خيابان اباذر  -خرداد  15ميدان 

 :شرايط عمومي مناقصه  –الف 
ودرا برابـر قـانون كـار و امـور اجتمـاعي      برنده مناقصه موظف است حقوق و مزاياي ماهيانـه پرسـنل خـ    .1

وسايربخشنامه ودستورالعمل هاي صادره در سال اجراي قرارداد با رعايـت طـرح طبقـه بنـدي مشـاغل      
 . و پس از تاييد دانشگاه به حساب ايشان پرداخت نمايد) مهرو امضا اصل ( تنظيم 

بعهده برنده ) بجز ماليات بر ارزش افزوده(كليه كسورات قانوني ناشي ازقرارداد اعم ازبيمه، ماليات وغيره  .2
 . مناقصه ميباشد

 )كـار  سـابقه  سـال  پـنج  حـداقل  هرنفرداراي (در هر واحد و موتورخانه تاسيساتي انساني نيروي حداقل .3
 هاي زمينه در مناقصه با پيشنهاد و دفاع پيمانكار مشروحه در ساعات مشخص امور انجام براي موردنياز
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 و اضافه مزايا ,حقوق از اعم آنها مسئوليت تمام كه گردد مي برآورد گاه نظارتمختلف و با تصويب دست
 .باشد مي مناقصه برنده بعهده غيره و ، بيمه مسئوليت كارفرماحوادث و عمر بيمه ، كاري

حويـل كارگـاه   غ قرارداد به پيمانكار نسبت به تروز از عقد و ابالده پيمانكار موظف است حداكثر تا مدت  .4
مايد و در غير اينصورت كارفرما حق دارد نسبت به فسخ قرارداد و اخـذ جريمـه هـاي الزم اقـدام     اقدام ن
 . نمايد

برنامـه  تهيه ليست حداقل نيروهاي نگهداري در هر يك از واحدها و موتورخانه ها، نيروهـاي تعميـرات،    .5
به پيشنهاد پيمانكار شيف بندي و برنامه زماني ساعت كار موظف هر نيرو به همراه شرح وظايف هر فرد 

بالفاصله بعد از تحويل كارگاه حداكثر تا مدت يك هفته ارائه ) دستگاه نظارت( و تائيد و تصويب كارفرما 
 .گردد

پيشنهاد دهنده اطالع كافي و كامل از كليه قوانين نظام جمهوري اسالمي ايران و مصوبات هيأت محترم  .6
و ساير مقررات مربوطه را داشـته و مكلـف    15/12/84هـ مورخ 34613ت/84515وزيران به ويژه مصوبه 
 .به رعايت آن ميباشد

برنامـه   و مـديريت  سازمان از تاسيساتي رتبه و رسمي ثبت داراي بايد دهنده پيشنهاد تاسيساتي شركت .7
 و باشـد  كار وزارت از كاري صالحيت تاييديه همچنين و )نگهداريرشته تاسيسات ، تجهيزات و (ريزي 
 را شـده  ثبـت  مـدارك  كپـي  و باشد داشته را الزم مطابقت مورد نظر فعاليتهاي با ركتش خدمات شرح
 .نمايند ارسال

پيشنهاد دهنده و عوامل ايشان نبايد مشمول قانون منـع مداخلـه كاركنـان دولـت در معـامالت دولتـي        .8
 . گردند

امات خود را رفع نموده و پيشنهاد دهنده مي بايست قبل از ارائه پيشنهاد از محل و موقعيت بازديد و ابه .9
بديهي است عذر عدم اطالع مورد قبـول  . به وظايفي كه عهده دار خواهد شد، آشنايي كامل داشته باشد

 .نخواهد بود
در محل خـدمت  ) برنده مناقصه(لباس كليه پرسنل پيمانكار ..... آرم و  -رنگ   -شكل  -نوع كفش، نوع  .10

براساس دستورالعملهاي وزارت كـار  ) پيمانكار ( رم شركت بايستي مناسب و متحد الشكل و منقوش به آ
بوده و چنانچه پيمانكار دراين خصوص سهل انگـاري نمايـد   ) دستگاه نظارت(و هماهنگ با نظر دانشگاه 

 .كارفرما مي تواند از هر گونه پرداخت وجه به پيمانكار تا تأمين نظرات خود امتناع نمايد 
دفتر  گزينش و(ده مناقصه پس از تاييد توسط واحدهاي ذيربط دانشگاه انتخاب و بكارگيري كاركنان برن .11

نيـروي  , انجام خواهد شد و در صورت عدم تاييد موظف مي باشد بـدون وقفـه در انجـام كـار    ...)  و  فني
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برنده مناقصه ميبايست همـواره تعـدادي نيـروي انسـاني مـورد      . (واجد شرايط ديگري را جايگزين نمايد
 )بعنوان جايگزين در اختيار داشته باشددانشگاه  حراست و گزينش ي،فندفاتر  تأييد

 . هزينه آگهي هاي مناقصه به دفعات بعهده برنده مناقصه خواهد بود  .12
ريال را بابت سپرده شركت در مناقصه به شـماره حسـاب    000/000/30 پيشنهاد دهنده ميبايست مبلغ .13

واريز و فيش آن را همراه سايرمدارك ارسال نمايـد  نزد بانك رفاه كارگران شعبه مركزي كاشان  90673
 )ارايه ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ ذكرشده بالمانع ميباشد.(

 .دانشگاه در رد و قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است .14
هفته پـس از اعـالم دانشـگاه     برنده مناقصه موظف است قبل از انعقاد قرارداد و حداكثر ظرف مدت يك .15

را بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات بصورت ضـمانت  )براي يكسال (  از كل مبلغ قرارداد % 10معادل 
در صـورت تـأخير در ارايـه تضـمين انجـام تعهـدات ، دانشـگاه        . تسليم دانشگاه نمايد  معتبر نامه بانكي

 . بالفاصله سپرده شركت در مناقصه ايشان را ضبط و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد 
و  ارزيـابي  مـورد  دانشـگاه  نظـارت  تحـت  را خـود  نيروهـاي  كليـه  قرارداد پايان در است وظفم پيمانكار .16

 .دهد قرار شغلي ارزشيابي
مخدوش ، فاقد سپرده ، ناقص و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر , به پيشنهادات مشروط، مبهم .17

و انصراف صرفاً تـا تـاريخ مقـرر در    هرگونه اصالح و جايگزيني . تحويل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد
 .شرايط مناقصه امكان پذير است

 برنامـه زمانبنـدي   ارائـه  بـه  نسبت قرارداد انعقاد از پس يكماه ظرف حداكثر است موظف مناقصه برنده .18
 اقدام ناظر دانشگاه هماهنگي با ايشان اختيار در تجهيزات و دستگاهها اصالح و نگهداري ، سرويس براي

اء هر اخطار كتبي صادره از دفتر فني ناشي از عدم اجراي برنامـه زمـان بنـدي، حـداقل يـك      نمايد به از
 . از حق الزحمه ايشان كسر خواهد شددرصد از امتياز كل برنده مناقصه درهر ماه كسر و به همان نسبت 

 .برنده مناقصه به هيچ وجه حق واگذاري مورد پيمان را بصورت جزء يا كل به ديگري ندارد  .19
 دو نفـر  باشـد  مراجعين پاسخگوي حاضر و )شيفت سه در( دائم صورت به است موظف دهنده يشنهادپ .20

 نگهداري مسئول و سرپرست مفيد بعنوان كار سابقه سال7حداقل با وقت تمام خبره تاسيسات مهندس
 مزاياي ساير و الزحمه حق است بديهي. نمايد بكارگيري دانشگاه تاييد از پس و معرفي كتباً دانشگاه به

 .است مناقصه برنده بعهده ،و كارگران و پرسنل در اختيار پيمانكار نمهندسي قانوني
برنده مناقصه موظف است نسبت به ارائـه رسـيد حـق بيمـه و مالياتهـاي پرداختـي از سـازمان تـأمين          .21

، اقـدام   اجتماعي و اداره دارايي در پايان هر ماه طبق ليستي كه به تاييد نماينده دانشگاه رسـيده اسـت  
 . بديهي است هر نوع پرداخت ازطرف دانشگاه منوط به ارائه ليستهاي مذكور خواهد بود. نمايد 
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تضمين انجام تعهدات و ضمانت حسن انجام كار در پايان قرارداد پس از تسويه حساب برنده مناقصـه بـا    .22
سويه حساب پرسنل بـا شـركت   اداره كار و امور اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي، اداره دارايي و ارائه ت

 . وسايرتأييديه هاي الزم مسترد خواهد شد 
 بهينه دسـتگاهها  نگهداري براي نياز مورد اي دوره عمليات و سرويسها انجام است موظف مناقصه برنده .23

 كتبـي  به صورت زودتر ماه سه حداقل را نياز مورد اقالم فهرست و كرده گزارش دانشگاه به بالفاصله را
بديهي است در صورت انجام ندادن امور محوله در برنامه زمانبندي دانشگاه مجاز است . نمايد درخواست

خود رأساً اقدام نموده وهزينه كارمذكور را به اضافه پنجاه درصد جريمه از صورت وضـعيت ماهانـه و يـا    
 .ضمانتنامه هاي پيمانكار كسر نمايد

 . ان خواهد رسيد تاريخ جلسه بازگشايي پاكتها به اطالع مناقصه گر .24
پيشنهاد دهندگان، كليه مدارك درخواستي را كه بشرح ذيل مـي باشـد در پاكـت هـاي جداگانـه و بـه        .25

 .ضمناً اسناد و مدارك پاكت ب قابل برگشت نخواهد بود. صورت الك و مهر شده ارسال نمايند 
 :مدارك مورد نياز  .26

 فيش بانكي بابت سپرده شركت در مناقصه : پاكت الف
آخرين آگهي و روزنامه مبني بر تغييرات شركت و صاحبان امضا، اساسـنامه   –مدارك ثبت شركت : بپاكت 
آخرين ترازنامه مالي شركت، مهر و امضا نمونه حكم قرارداد كار منضم بـه اسـناد مناقصـه بـا قيـد       –شركت

به بنـدي تاسيسـات از   تأييديه و تعيين صالحيت از وزارت كار و امور اجتماعي و رت –اينكه مورد قبول است 
سازمان مديريت و برنامه ريزي با ذكر تاريخ و شماره، مهر و امضاء كليه صفحات شـرايط مناقصـه و مـدارك    
مندرج در پاكت ب، رزومه كاري مفيد و گواهي حسن انجام كار از رئيس دستگاه اجرايي، شركت بايستي در 

فرم ارزيـابي  " جهت دريافت ضمنا . كار مفيد باشدنگهداري تاسيسات حداقل داراي ده سال سابقه  رابطه با
-5560130با مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه با شماره تمـاس   "فني و جدول امتيازات

 .تماس حاصل فرمائيد 0361
قيمت پيشنهادي مناقصه  با عدد و حروف بصورت خوانا با امضا مقام مجـاز و مهـر شـركت بهمـراه     : پاكت ج

 ز قيمت پيشنهاديآنالي
 يـك  داقلاجناس مصـرفي حـ  و درخواست خريد  بود خواهد كارفرما بعهده مصرفي لوازم و قطعات تهيه .27

 امورمحولـه  انجـام  عـدم  بـر  دال الزم مـواد و قطعـات    كسر ضمناً. ماه قبل از نياز به كارفرما اعالم شود
 بود خواهد هدانشگا هماهنگي با محوله امور انجام به مكلف ايشان و بود نخواهد
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برنده مناقصه متعهد مي گردد براي نيروي انساني مورد استفاده در اجراي قرارداد ضمن انجام آزمايشات  .28
با هزينـه  .(ومعاينات طب كار،كارت سالمت و بهداشت و گواهي عدم اعتياد قبل از شروع بكار ارائه نمايد

 )خود پيمانكار
كـار   قـانون  13 مـاده  يـك  تبصـره  شدن اجرا مسبب قصهمنا اسناد در مندرج مفاد از يك هر ايفاء عدم .29

 . بود خواهد شركت كاركنان جهت
كه در مي نمايد  پيمانكار به منظور تضمين حسن انجام تعهدات يكبرگ ضمانتنامه بانكي تسليم كارفرما .30

داد و يا كوتاهي از انجام وظايف و تعهدات مندرج در قراروتعهدات موضوع  صورت عدول از شرايط
تهاي آن به نفع كارفرما ضبط خواهد شد بديهي است در صورت لغو قرار داد و يا خلع يد از پيوس

وارد آمدن هرگونه خسارات به تأسيسات، ساختمان  پيمانكار به دليل عدم توانايي در انجام تعهدات و يا
أمين خسارات و تجهيزات كارفرما بدليل فعل و يا ترك فعل پيمانكار و ياعوامل او كارفرما نسبت به ت

وارده از محل اين تضمين اقدام نموده و در صورت عدم تكافو نسبت به تأمين مابقي آن از محل ساير 
در صورت تمديد قرارداد براي سال دوم پيمانكار . مطالبات و دارائي هاي پيمانكار اقدام خواهد نمود

ه اندازه درصدهاي افزايشي خواهد موظف به تسليم و ارائه ضمانت نامه بانكي بابت حسن انجام تعهدات ب
  .بود

پيمانكـارحق هرگونـه    مختاربوده ودرصورت عدم تمديـد، "براي سال دوم كامال دانشگاه درتمديد قرارداد .31
 .اعتراضي راازخودسلب مي نمايدومناقصه گرباعلم به اين موضوع اقدام به پيشنهادقيمت مي نمايد

استرداد مبلـغ مـذكور   . حسن انجام كار كسر خواهد شدبعنوان سپرده % 10از هر پرداخت برنده مناقصه  .32
درخاتمه قرارداد و پس از ارايه مفاصا حساب هاي الزم و كسرخسـارات وارده و اعـالم رضـايت دانشـگاه     

 .مسترد خواهد شد
 فني دانشگاه دفتر نماينده و واحد هر نمايندگان حضور با اي صورتجلسه طي تاسيسات و تجهيزات كليه .33

 .شود  گرفته تحويل منوال همين به هم قرارداد پايان در تا شد خواهد ارپيمانك تحويل
هرگونه قرارداد پيشنهاد دهنده با نمايندگان خود كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني در اين دانشـگاه   .34

 .باشد، به هر شكل ممنوع است
ور احكـام قضـائي و يـا    و يا صـد  مبني برتغيير وضعيت موجوداتخاذ تصميم دانشگاه مجازاست درصورت  .35

 .نسبت به خاتمه قرارداد با يكماه اطالع قبلي اقدام و تسويه حساب نمايد عدم نياز به ادامه قرارداد
چنانچه كميسيون مناقصه الزم بداند موضوع بررسي پاكت هاي ب را بـه كميتـه فنـي بازرگـاني ارجـاع       .36

زات الزم را از طريـق كميتـه فنـي    خواهد داد، در آن صورت پاكت هاي ج شركت كننـدگاني كـه امتيـا   
در ضمن پس از بازگشايي پاكـت  . بازرگاني احراز نمايند، گشوده و ساير پاكت ها عيناً عودت خواهد شد



 
: تاريخ     
:شماره     

: پيوست  

  
  

 شرايط مناقصه
 

  

 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات      

درماني كاشان -بهداشتي   

 

  

 مهر و امضا مناقصه گزار  مهر و امضا مناقصه گر
 
 

4443022- 25: تلفن    87137- 81147صندوق پستي  –ابتداي خيابان اباذر  –خرداد  15ميدان  –كاشان : آدرس   

6

ج، قيمت هاي پيشنهادي از نظر مالي ارزيابي و مناسب ترين قيمت با رعايـت صـرفه و صـالح دانشـگاه     
نفرات اول و دوم تا زمـان عقـد قـرارداد نگهـداري و     بعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شركت در مناقصه 

 .سپرده هاي ساير شركت ها برگشت مي شود
در شرايطي كه تعداد شركت كنندگان از حد نصاب مد نظر دانشگاه كمتر بوده و يا قيمت پيشـنهادي از   .37

ر مـوارد  نظر كميسيون مناقصه با قيمت پايه همخواني و توجيه نداشته باشد ، مناقصه تجديـد و در سـاي  
 .مطابق آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه و ساير قوانين و مقررات موجود اقدام خواهد شد

برنده مناقصه موظف است ضمن اجراي طرح طبقه بندي مشاغل براي كارگران حداكثر تا يك ماه پـس   .38
فرم شماره ( از عقد قرارداد به هزينه خود، حقوق كاركنان تحت پوشش خود را برابر شرح حكم پيوست 

پرداخـت و  ) اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امـور اجتمـاعي    77-6/85-3325
يك نسخه از آنرا تحويل دانشگاه و يك نسخه تحويل اداره كار و امور اجتماعي كاشان و يك نسـخه نيـز   

دانشگاه مجاز است نسـبت  تحويل كاركنان خود  نمايد در غير اينصورت اين عمل تخلف  و در هر زمان 
 .مأخوذه را ضبط نمايد هاي به جريمه نقدي يا فسخ قرارداد اقدام و تضمين

را  الزم اي حرفـه  و تخصصـي  هـاي آموزشـي   مي گـردد كارگـاه هـا و دوره    طرف قرارداد متعهد شركت .39
زينـه  خـود بـا ه   كاركنان با تشخيص دفتر فني دانشگاه به ساعته در طول يك سال 15حداكثر دو دوره 
 .شركت ارائه نمايد

برنده مناقصه مي بايستي در تمام ساعات شبانه روز و در همه ايام سال نسبت به وظايف و امـور محولـه    .40
به شكلي كه به هيچ وجه در بهره برداري و امور اجرايي دانشگاه و بيمارسـتانها و ديگـر توابـع دانشـگاه     

 . اقدام نمايد خللي وارد نياورد،
زم و متعهد به رعايت كليه مقررات و قوانين كار در مورد كارگران خود بـوده و پرداخـت   برنده مناقصه مل .41

كمك هزينه –ماليات –بيمه  قانوني و حق السعي كاركنان از قبيل دستمزد روزانه،و مزاياي  تمام حقوق
،  و تعطيـل كـاري، حـق شـيفت     مسكن، خواربار،عائله مندي، بن كارگري، عيدي، سنوات، نوبـت كـاري  

و سـاير  غـذا  -، ابـزار كـار ، ايـاب وذهـاب     لباس متحد الشكلسختي كار، خريد مرخصي ، , معه كاريج
 . مزاياي كارگران خود را برابرحقوق ودستمزد اعالم شده توسط شورايعالي كار مد نظرقراردهد

 برنده مناقصه ميبايست توانايي پرداخت حقوق و مزاياي كليه پرسنل تحـت پوشـش خـود را تـا دو مـاه      .42
داشته و در صورتيكه در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود ) بدون وابستگي به اخذ وجه از دانشگاه(
تأخير يا تعلل نمايد، دانشگاه مجازاست راساً نسبت به پرداخت حقـوق حقـه   ) حداكثر تا سي ام هر ماه(

جريمـه  % 10ا به اضـافه  اقدام و هزينه هاي انجام شده ر مطابق ليست پرداختي ماه قبل، كاركنان ايشان
 .از مطالبات برنده مناقصه كسر نمايد 
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مسـوليتي در خصـوص   هيچگونه بوده و دانشگاه  پيمانكار اضافه كار و ساير ديون پرسنل شركت بر عهده .43
 .  آن ندارد

عواقب حقـوقي، انتظـامي،   . كليه پرسنل برنده مناقصه بايد از پوشش بيمه عمر و حوادث برخوردار باشند .44
و هرگونه مسئوليت ديگري ناشي ازحوادث درمحل كار و جبران خسارات وارده بـه عهـده برنـده    قضايي 

 .مناقصه بوده و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي ندارد
به نحـوي از   دستگاه نظارتدر صورتيكه برنده مناقصه به يك يا بخشي از تعهدات خود عمل ننمايد و يا  .45

اشته باشد پس از دو اخطار كتبي و عدم تمكين ايشان، قـرارداد  انحاء از عملكرد برنده مناقصه رضايت ند
اداري و غيـره فسـخ و كليـه تضـمينات ضـبط و      , به صورت يك طرفه و بدون رعايت تشـريفات قضـايي  

 .خسارت وارده به تشخيص دانشگاه از برنده مناقصه مطالبه خواهد شد
توسـط دسـتگاه   ) از صـد در صـد  (يد شده حق الزحمه ماهيانه برنده مناقصه پس از تعيين درصد كار تأي .46

 .نظارت دانشگاه، پرداخت خواهد شد
درصـدگردد، دانشـگاه مجـاز اسـت      80در صورتي كه حد نصاب امتيازات برنده مناقصه در ماه كمتـر از   .47

 .قرارداد را يك طرفه فسخ و تضمينات طرف قرارداد را به نفع دولت ضبط نمايد
بنا به حجم كارهاي نگهداري و  ،براي هر واحد وضوع قراردادكارهاي شرح م ريالي-حجمي درصد جدول .48

از سوي پيمانكار پيشنهاد و پـس از تاييـد دسـتگاه نظـارت و كارفرمـا       تعميرات و حساسيت راهبري آن
 .مبناي امتيازبندي كل موضوع قرارداد مي باشد

تحـت پوشـش خـود اعـم از     برنده مناقصه ملزم به كنترل حضور و غياب و انجام ساير امور پرسنلي افراد  .49
 .  مي باشد)مرخصي، غيبت و غيره(

در صورت واردآمدن هر گونه خسارت از ناحيه برنده مناقصه و عوامل ايشان به ساختمان، تأسيسات ها و  .50
اموال دانشگاه،  طرف قرارداد موظف به  جبران خسارت وارده برابر نظر كارشناسي دفتـر فنـي دانشـگاه    

 .مي باشد
نل  برنده مناقصه در محل كار حق دخالت در امور ديگري را نداشته و نماينده پيمانكـار  هيچ يك از پرس .51

 .موظف به ساماندهي امور پرسنل تحت امر خود مي باشد
 . افزايش يا كاهش دهد % 25دانشگاه مجاز است حجم موضوع قرارداد را تا  .52
ارائه مرخصي به پرسنل خود اقدام  شركت طرف قرارداد تنها مي تواند به تناسب گذر ايام سال نسبت به .53

و در عين حال نيروي جايگزين جهت عدم قصور در راهبري معرفي نمايد و به هـر حـال ترتيبـي    . نمايد
 .ايجاد نگردد و نگهداري اتخاذ نمايد كه در هنگام مرخصي پرسنل قصوري در راهبري

 . اظر دستگاه نظارت انجام دهدشركت طرف قرارداد موظف است هرگونه جابجايي نيرو را با هماهنگي ن .54
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، اجراي طرح ارجاع تعميراتي ي نگهداري،شركت طرف قرارداد موظف به پر نمودن تمامي چك ليستها .55
، فصلي و ماهانههفتگي، و ارائه گزارشهاي  كار و ارائه داده هاي اطالعات طرح به صورت فايل كامپيوتري

 .فوق الزاميستگزارشهاي هر يك از اساس بوده و كسب تائيديه دفتر فني دانشگاه بر ساليانه
تعيين شده ازسوي دانشگاه عملكرد  سايرافراد كميته اي متشكل از مديريت امور عمومي و دفتر فني و .56

قرارداد براي سال دوم  ،گزارش كميته توسط كارفرما سال اول شركت را بررسي نموده و در صورت تائيد
نرخ فزايش هاي رسمي حداقل حقوق قانون كار و به نسبتي از بر اساس آناليز حقوق و مزاياي پرسنل و ا

، لكن در هر صورت كارفرما در تمديد يا عدم تمديد تمديد ميشودبا توافق طرفين رسمي تورم سال اول 
 .قرارداد مختار است 

در صورت افزايش حداقل حقوق بر اساس قانون كار از سوي مراجع رسمي كشور معادل نيروي مورد  .57
در يك برنامه زماني تصويب شده توسط كارفرما مبلغ قرارداد به صورت توافقي معادل افزايش  استفاده

 .بار مالي فوق افزايش مي يابد
پيمانكار موظف است كليه پرسنل مستقرر در كارگاه ها را بيمه نمايد و عالوه بر آن با يكي از شركتهاي  .58

 .ارفرما اراده دهدامضاء نموده و به ك CGLبيمه قرارداد مسئوليت مدني 
پيمانكار اقرار مي نمايد كه نسبت به رويت كليه محل ها و آگاهي از وضعيت موجود مطلع بوده و با  .59

 .آگاهي نسبت به اعالم قيمت اقدام نموده و بعدا معترض به عذر عدم اطالع نمي باشد
روزهاي  حتيساعته در روزهاي هفته  24پيمانكار ملزم به حضور مستمر پرسنل متخصص بصورت   .60

تعطيل در مكان مشخص شده اعالمي و مورد لزوم بوده و ملزم به فعال نمودن وآماده بكار نگهداشتن 
 .تأسيسات بصورت شبانه روزي خواهد بود 

پيمانكار متعهد به رفع خرابي در حداقل زمان با اعزام پرسنل متخصص پس از بروز خرابي بوده و  .61
راسا اقدام و هزينه  نياز موردانجام عمليات فني مي تواند نسبت به درصورت عدم اجراي بموقع، كارفرما 

 .داينمكسر پيمانكار از اولين صورتوضعيت  1.5 هاي مربوطه را با احتساب ضريب
و  تمامي پرسنل )موبايل(همراه و  ثابت و ارائه شماره تلفن اقامت محلدقيق آدرس تهيه و تحويل  .62

و حوادث پيش بيني  جهت تماسهاي اضطراري رت دانشگاهسرپرستهاي معرفي شده به دستگاه نظا
  .نشده بر عهده پيمانكار مي باشد

جبران خسارات وارده از طرف كاركنان پيمانكار كه چه به صورت مستقيم يا غير مستقيم به تأسيسات  .63
 .دانشگاه و يا اشخاص ثالث و يا ارباب رجوع بعهده پيمانكار مي باشد 

حداقل يك دستگاه وسيله نقليه مناسب جهت تردد افراد و حمل و نقل وسايل پيمانكار ملزم به تهيه  .64
 .بين ساختمانهاي شمول قراداد مي باشدشبانه روز ساعات كليه ابزارآالت در  مصرفي و
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 دستگاه نظارتپيمانكار ملزم به سركشي مستمر و روزانه به ساختمانهاي مورد پيمان و هماهنگي با  .65
 .ميباشد

ارائه مشخصات انها به اداره حراست  به تفهيم رعايت مقررات شركت به پرسنل تحت امر وپيمانكار ملزم  .66
 .جهت اخذ مجوز تردد مي باشد

 .پايان قرارداد مي باشد پيمانكار ملزم به تحويل ساختمانها به صورت اوليه و آماده به كار در .67
بابت خريد وسايل و لوازم مصرفي  كارفرما هيچ گونه وجهي ازتهيه ابزار كار بر عهده پيمانكار است و  .68

 .ن را پرداخت نخواهد نمودآ يا عوامل به مرتبط با ابزارآالت و تجهيزات كار و حمل و نقل  به پيمانكار و
خرابي، در صورت نياز ملزم به حفاري و ترميم محل هاي حفاري با مصالح ز وبرپيمانكار در مواقع  .69

يعات حاصل از انجام كار به بيرون از ساختمانها و نظافت مربوطه مي باشد و ملزم به تخليه و حمل ضا
 .فاكتور مربوطه با قيمت توافقي جداي از قرارداد قابل پرداخت استبديهي است .محل از نخاله مي باشد

 –سالم(اخذ مجوز برگ خروج توسط پيمانكار و يا كاركنان وي براي لوازم يدكي و قطعات دستگاهها  .70
 .ختمانهاي دانشگاه علوم پزشكي الزاميستاز سا) معيوب  و اسقاطي

درصورتيكه پيمانكار روشهايي براي صرفه جويي در انرژي و افزايش بهره وري پيشنهاد نمايد در صورت  .71
و كارفرما در جهت استفاده از مزاياي مالي ناشي  تائيد كارفرما و با هزينه كارفرما اقدام به اجرا مي نمايد

 . ار را منتفع مي سازدپيمانك، از طرح مطابق قانون
محوطه هاي ساختمانها مي باشد كه در  تاسيسات مستقر در پيمانكار ملزم به رفع هر گونه خرابي .72

 اگر طبق نظر دستگاه نظارت جزئي از وظايف پيمانكار تشخيص داده نشود و اينصورت هزينه انجام كار
 .براساس قيمت هاي توافقي محاسبه وپرداخت خواهد شد 

ارائه گزارش روزانه كارهاي انجام شده و ليست مصالح مصرفي بصورت جداگانه براي  به  ملزمپيمانكار  .73
 .هر ساختمان مي باشد

صفحه (به غير از مصالح مصرفي مرتبط با ابزار كار  و اقالم تعويضي از تاسيسات تهيه مصالح مصرفي .74
رفرما در تهيه اقالم مصرفي با در صورت تاخير كا .بر عهده كارفرماست...) و ، هوابرش الكترود ،برش

تاييد دستگاه نظارت و ابالغ كارفرما خريد توسط پيمانكار انجام شده و فاكتور مربوطه توسط كارفرما 
 .پرداخت مي گردد

انجام كليه اقدامات پيشگيرانه، راهبري و نگهداري، تعمير، تعويض قطعات و سرويسهاي ماهيانه  .75
صورت خرابي تهيه و تأمين كليه مصالح مربوط به  در انكار بوده وپيم و وظايف آسانسورها جزو تعهدات

 .شد آسانسورها توسط كارفرما تأمين خواهد
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با يكي از شركت همكاري خود با قرارداد انعقاد موظف به روز از عقد قرارداد،  10حداكثر پيمانكار : تبصره 
سرويس و تعميرات ، راهبري، له برقي ايران جهت نگهداريپهاي عضو انجمن سنديكاي آسانسور و 

 .مي باشد ،دانشگاهواحدهاي زيرمجموعه واحدهاي آسانسورهاي 
 . بر عهده پيمانكار است نظارت بر كيفيت ايمني تأسيسات الكتريكي و مكانيكي وكنترل آنها .76
بر عهده بازديد و نگهداري شبكه آب و فاضالب،شبكه برق وگاز شهري وكنترل كنتورهاي مربوطه  .77

 .است پيمانكار
 .بر عهده پيمانكار استنگهداري برنامه ريزي شده و پيشگيرانه از تأسيسات الكتريكي و مكانيكي  .78
آموزش پرسنل در مورد نحوه نگهداري و تعميرات موردنظر بطوريكه عالوه بر شناخت دستگاه ها با  .79

 .فلسفه پيشگيري نيزآشنا باشند 
العملها، كتابهاي راهنما و بروشورهاي مربوطه تمام خدمات نگهداري و سرويس بايد بر اساس دستور .80

  .انجام شود و ضمناً مطابق با استانداردهاي ملي نگهداري باشد 
پيمانكار موظف به تجهيز كارگاه با امكانات كامل دفتري جهت انجام امور مندرج در قرارداد بوده و اين  .81

 . يز خواهد شدكارگاه در دو محل ، پرديس دانشگاه و بيمارستان شهيد بهشتي تجه
 تصميم جهت و تهيه را اردادقر عموضو تشكاالا ليست هگاركا تحويل از قبل ستا موظف رپيمانكا .82

  . نمايد معالافرما ركا به يگير
 تحويل رپيمانكا   به اي تجلسهرصو طي اردادقر دنعقاا از پس ،آن در منصوبه تتأسيسا و ساختمانها كليه .83

  .باشد مي ليهاو رتصو   نهما به اردادقر متماا از پس آن تحويل به موظف رپيمانكاو  ددگر مي
 تست اي گانهاجد تجلسه رصو طي يگير تحويل مهنگا در را ها يگد و چيلرها ستا موظف رپيمانكا:  هتبصر
  . دبگير   تحويل را نهاآ صحيح دعملكر از نطميناا از پس و دهنمو

 طريق از فقط  را زمال راتستود و دهبو فرماركا ضايتر طبق اردادقر كامل ايجرا به متعهد رپيمانكا .84
  .داردمي يافتدر معرفي شده از سوي كارفرما دستگاه نظارت

 و دبو هداخو   دار هعهد را ركا منجاا در هشتباا گونه هر مسئوليت ،فني تمشخصا از عطالا با رپيمانكا .85
  . دبو دهانخو رپيمانكا از مسئوليتي هيچگونه سلب موجبدستگاه نظارت  معالا معد

 ساليانه و   ، فصليماهانه ،هفتگي ،نهروزا رتبصو اتتجهيز كامل يسوسر به نسبت ستا موظف رپيمانكا  .86
 به را هشد منجاا تمااقدا ارش گز و نمايد امقدا هندزسا خانهركا گكاتالو و فرماركا يها لعملراستود طبق

  . نمايد لسارت ارنظادستگاه 
 تأييد از پس  و تهيهام، قدا از قبل را فصلي يها يسوسر هشد يبند نماز برنامه ستا موظف رپيمانكا  .87

  . ورزد درتمبا نهاآ منجاا به رمقر موعد دردستگاه نظارت 
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   .نمايد ازيندا راه   ددرگ مي معالا فرماركا يسو از كه رمقر نماز در را اتتجهيز ستا موظف رپيمانكا  .88
  ردكور يها برگه ،ليست چك ر،كا ارشگز يها مفر كليه ،بر اساس شيوه نامهست ا موظف رپيمانكا .89

 ئهارا ماهيانه   ضعيتو رتصو با اههمر و تكميل ددگر مي ستاخودر فرماركا جانب از كه.... و اتتجهيز 
  .نمايد

 ثبت مفر  همچنين و اتتجهيز و ستگاههاد تمشخصا و شناسنامه نصب و تهيه به متعهد رپيمانكا  .90
  . باشد مي اتتجهيز كليه روي رب هشد منجاا اتتعمير و يسوسر

 كليه ستا   موظف رپيمانكا و باشد مي اوممد ربطو اردادقر عموضو دمفا ايجرا به متعهد رپيمانكا  .91
 در و باشد شتهدا   ربكا دهماآ و لكنتر تحت روز شبانه تمد متما در را مربوطه تتأسيسا و اتتجهيز

 منجاا به نسبتدستگاه نظارت   هماهنگي با نماز ترين سريع در بيايد پيش وريضر اتتعمير كه تيرصو
  .نمايد امقدا آن

 كلّي يسوسر   به امقدادستگاه نظارت  هماهنگي با اردادقر نماز تمد خاتمه از قبل ستا موظف رپيمانكا  .92
 تحويل ركا به دهماآ رتصو   به را نظر ردمو اتتجهيز و دهنمو )... ،يگد ،چيلر( خانهرموتو صليا اتتجهيز
  . نمايد يبعد رپيمانكا

 امقدا منصوبه تتأسيسا   ريساختا تمشكال سيربر به نسبت اردادقر تمد لطو در ستا موظف رپيمانكا  .93
 به بنا تا نمايد ئهارا فرماركا به  سيستم دعملكر دبهبو جهت را دخو صالحيا داتپيشنها و اتنظر و

  . دگير ارقر ركا رستود در فرماركا صالحديد و مرا ورتضر
در خصوص ابالغ كار خارج از قرارداد شركت موظف به انجام امور در چهارچوب قيمت توافقي با كارفرما   .94

الزم به ذكر است ابالغ كار اضافي مذكور حقي براي پيمانكار ايجاد نمي نمايد و كارفرما مخير . مي باشد
و برنامه كاري تعريف شده خارج از زمان موظف (است كار را به هر شركتي و يا نيروي تاسيساتي موجود 

 . ارجاع دهد) شركت طرف قرارداد
www.kaums.ac.ir هرگونه اطالعيه و يا اصالح شرايط مناقصه در وب سايت دانشگاه به نشاني  .95

 .  درج خواهد شد امورمزايده ومناقصه ها
  
  

  دكتر مهرداد فرزندي پور
  يت و منابع دانشگاهمعاون توسعه مدير
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  )يك شماره پيوست( مناقصه موضوع
  

  :امور مشمول اين مناقصه
   تاسيساتو تعميرات  راهبري و نگهداري
الكتريكي منصوبه درسـاختمانها و محوطـه هـا وموتورخانـه هـا و پشـت بـام هـا         _تأسيسات مكانيكي   •

واحـدهاي   بقيـه  و مركـزي  تادسـ  ,مسـكوني  سايت , دانشجويي بيمارستانها، خوابگاههاي ,ها دانشكده
 و آران درمان و بهداشت شبكه ,مراكز بهداشتي، درماني ديگر و درماني سرم اورژانس ,اداري و ستادي
دانشگاه كه بايستي پيمانكار از قسمتهاي موضوع قرار داد در تاريخ تعيين  تابعه ساير واحدهاي و بيدگل

  .به اجراي آن مي باشد شده به اتفاق نماينده كارفرما  بازديد و متعهد 
 آسانسورها نگهداري و تعمير •
 ها مجموعه سبز فضاهاي و محوطه ، ساختمانها تاسيسات و خطوط آبرساني •
) فصـلي  اسـيدي  شستشـوي  با ( گرم آب مبدل و ديگهاي فوالدي شامل سرما و گرما مولد سيستمهاي •

 سيسـتمهاي  كليـه  انبساط و ذخيره ، گرم مصرفي و سرد آب منابع ، رادياتورها ، كوئلها فن ، پمپ ها
 آمـاده  و چيلـر  دستگاههاي ، فصلي رسوب زدائي و كاركرد بر مستقيم نظارت ، مطبوع تهويه ، برودتي

 از ناشـي  خسـارت  گونـه  هر است بديهي( مربوطه دستگاههاي نگهداري امر در دقت و نگهداشتن بكار
 ،)بود خواهد هده پيمانكارع به غيره و كمپرسور خرابي از اعم راهبري و نگهداري عدم

 يخچال ، ها سردخانه ، هوارسان هاي يونيت  •
  مربوطه تجهيزات با مناطق و ساير ها آشپزخانه گازرساني سيستمهاي •
 دانشگاه خيابانهاي محوطه روشنايي و محوطه روشنايي ، و حفاظتي,تصويري و صوتي سيستمهاي •
 شبكه مخابرات  •
  قدرت ضريب خازنهاي ، ولت كيلو بيست نسفورماتورهايترا ، وضعيف قوي فشار برقشبكه هاي  •
 ديزل ژنراتورها و تابلوهاي مربوطهموتوربرق ها و  سرويس و نگهداري سيستمهاي برق اضطراري شامل •
 آنها  شارژ از غير نشاني آتش وكپسولهاي حريق اطفاء و اعالم سيستم •
ور نگهـداري و راهبـري صـحيح تصـفيه     امو فاضالب هاي لوله كليه ، تانكها سپتيك تجهيزات و ايلوس •

 و چربـي گيرهـا،   سـبز  فضـاي  پمپاژ سيستم با فاضالب خانه تصفيه دستگاههايخانه هاي فاضالب و 
 فاضالب دستگاههاي منظم سرويس

 فرعـي  و اصلي سكسيونرهاي و ، دژنكتور  ضعيف و قوي فشار برق تابلوهاي ها و  سرويس كليه ترانس •
 ي دانشگاهپاساژ و پستهاي فرع در پست
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 ديواري و سقفي هواكشهاي  •
 چوبي و آهني هاي درب ، ساختمانها هاي درب يراقهاي و دستگيره آالت ، شير  •
 مختلف نقاط تعميرات و نگهداشتدر الزم جوشكاري  •
 سيستم گازهاي طبي از توليد تا مصرف •
  :روزي شبانه بطور تعطيل غير و تعطيل روزهاي از سال اعم ايام تمام در زير بشرح
 نظاير و كشاهو ، هستگيرد و قفل ت،الآشير ،شناييرو اغچر ،كوئل فن شامل دموجو اتتجهيز تعويض .1

 .دبو هداخو ختداپر قابل معتبر   رفاكتو ئهارا با سجناا هزينه فقط و دهبو اردادقر عموضو يهاركا ءجز آن
 نماز فصر به زنيا   كه يگرد اتتجهيز و شناييرو سيستم تعويض يا اجرا مانند كلي زيسازبا اردمو:  1 هتبصر 

دستگاه  با تاييد نمايد مي   ديجاا قفهو و تعميرات ارينگهدروزمره  ركا در پرسنل توسط آن منجاا و دهبو طوالني
 پرسنل   از بايستي نهاآ منجاا در دستگاه نظارت  ركارستود رتصو در و دشو نمي قفو بند شامل كارفرما نظارت

 .دبو هداخو ختداپر قابل معتبر رفاكتو ئهارا با آن هزينه و ددگر دهستفاا ارغيرنگهد
 پرسنل توسط فرماركا   رستود حسب ورتضر به بنا را جزئي ئياجرا يهاركا ستا موظف رپيمانكا:  2 هتبصر
  .ددگر نمي ختداپر آن بابت جهيو هيچگونه و هدد منجاا ارنگهد

 نمي ختداپر جهيو    هيچ آن بابت و دهبو رمانكاپي هعهد به رانبا آب و بفاضال يها لوله گرفتگي فعر  .2
 .)دشو منجاا شركت ارنگهد پرسنل توسط نبايد ردمو ينا (. ددگر

 000/400 مبلغ  گرفتگي ردمو هر ازاي به و امقدا ساًرا فرماركا ،15 بند منجاا در تأخير رتصو در: تذكر .3
  .ددگر مي كسر رپيمانكا بتحسارصو از جريمه انعنو به ليار

  .باشد    مي فرماركا هعهد به مايع يسوختها و زگا ق،بر ، آب يها هزينه ختداپر و تأمين   .4
 پيچي سيم يبر   شيشه ي،هنگرآ ري،نجا ،بنايي مانند اتتعمير دستمزد و مصالح يها هزينه ختداپر   .5

 ريشكااتر و حريق معالا تابلو   اتتعمير ،ها يگد و چيلرها ساسيا اتتعمير ز،تكفا فقط يهارموتوولكترا
    . دبو هداخو رتنظا هستگاد غبالا    از پس آن ايجرا به موظف رپيمانكا و ستا فرماركا هعهد به

  . باشد مي رپيمانكا هعهد به زفا سه يها رموتو ولكترا پيچي سيم هزينه: تذكر
 و ستا رانكاپيم   هعهد به...  و فيتاگر نخ تعويض و يببندآ ،بلبرينگ تعويض قبيل از ها پمپ اتتعمير  .6

  .دبو هداخو ختداپر قابل معتبر رفاكتو ئهارا با مصرفي سجناا فقط هزينه
 تغذيه پمپ ص مانندخا يها پمپ تعمير هزينه همچنين و رگبز يها پمپ دنكرزبا ايبر سپر هزينه:  هتبصر
  .فرماستركا ه عهد به دستگاه نظارت  تشخيص به بنا طبقاتي يها پمپ و ربخا يگد آب

 باشد نمي ارينگهد  ظايفو ءجز كه نساختما و تتأسيسا ئياجرا ركا گونه هر ايجرا به موظف ركاپيمان  .7
  . باشد مي وي فطر از غبالا و دستگاه نظارت  با هزينه فقاتو از پس
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 زنيا ردمو سجناا   و يدكي تقطعا حمل و خريد به نسبت فرماركا غبالا از پس ستا موظف رپيمانكا  .8
 توسط جنس يترو از پس   و نمايد امقدادستگاه نظارت  تأييد ردمو تمشخصا با مطابق اردادقر عموضو

 با نقل و حمل و   سجناا خريد هزينه. نمايد امقدا نصب به نسبت آن تاييد و  )دستگاه نظارت(ناظر فني 
  . دبو هداخو ختداپر قابل معتبر رفاكتو ئهارا

 فقاتو با و هگاركا زنيا   به بسته را زنيا ردمو اربزا كليه هگاركا تحويل از هيكما ت مد فظر بايستي رپيمانكا: تذكر
 )رفينط  تائيد و تجلسهرصو با مطابق (.نمايد منتقل هگاركا به و تهيهدستگاه نظارت 

 بقاسو اههمر به   فني تائيديه خذا جهت هگاركا تحويل از قبل را زنيا ردمو پرسنل ستا موظف رپيمانكا   .9
سال سابقه كار مرتبط با موضوع قرارداد براي  7سابقه كار براي كارگران و سال  5حداقل ( ريكا

 هگاركا تحويل و اتنفر   كل تائيد از پس ستا موظف رپيمانكا ضمناً. نمايد معرفي فرماركا به )مهندسين
  .نمايد ئهارا فرماركا به   را راتمقر و نيناقو با مطابق پرسنل امستخدا داد ارقر كپي گبر يك

  : ذيل حشر بههاي جدول  تخصصداراي حداقل  نسانيا وينيرين تام .10
 توضيحات ساعت كاري)نفر(تعدادتخصص عنوانرديف

كارگاه سرپرست 1 18الي  8 2 مهندس برق يا تاسيسات  13الي  8پنج شنبه ها    
 23 تاسيسات كارگر و يا سركارگر 2

مطابق برنامه 
كاري مورد تاييد 
دستگاه نظارت و 

-5د رعايت بن
21-41 -93  

 
  18 لوله كشي كارگر و يا سركارگر 3
  16 برقكار كارگر و يا سركارگر 4
 1 نجار كارگر و يا سركارگر5
  1 نقاش كارگر و يا سركارگر 6
  2 مخابرات كارگر و يا سركارگر 7
  2 برودتكار كارگر و يا سركارگر 8
  3 آسانسور كارگر و يا سركارگر 9
گر و يا سركارگركار 10   5 جوشكار 

   71 جمع نفرات
  

 با كه نمازسا  نيز رتكا ساعت يستگاههاد در را دخو بغيا و رحضو موظفند رپيمانكا پرسنل : 1تذكر
  . نمايند ثبت دگير مي رتصو مربوطه دستگاه نظارت  هماهنگي
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 ردمو ادتعد به ارينگهد   و تاتعمير دركا اري،نگهد و يسوسر دركا پرسنل بر وهعال ستا موظف رپيمانكا .11
 داريبر هبهر و هشد منجاا قتو عسرا   در تياتعمير تعمليا كليه كه ينحو به باشد شتهدا رختياا در زنيا
  .ددنگر قفهو رچاد

 ركا اريگذوا جهت  دخو نكناركا به را زمال اي حرفه و تخصصي يشهازموآ ددگر مي متعهد رپيمانكا  .12
  .نمايد ئهارا

رات دانشگاه علوم پزشكي مقر با متناسب) نناآ ركا كيفيت و نكناركا قخالا و رتافر حسن ضمانت .13
  . پاسخگوست فرماركا مقابل در رپيمانكا و ستا رپيمانكا هعهد بهكاشان 

 هشد قيد   ريكا تساعا بر ضافها ،پرسنل رحضو به زنيا دستگاه نظارت تشخيص به اردمو بعضي در گرا .14
 و نمايد نمي ديجاا    فرماركا ايبر مالي تعهد ركا ينا و دهبو آن تأمين به ظفمو رپيمانكا باشد 11 بند در

 .ژرداخت نمايد پرسنلو يا ديگر حقوق مالي را مطابق قانون به  ركا ضافها مسئله بايد ساًرا رپيمانكا
 به هيد يسوسر   به موظف هگاركا سرپرست و دستگاه نظارت تشخيص به بنا خانهرموتو شيفت پرسنل  .15

ر امر دبا رعايت ايمني و عدم خسارت  خانهرموتو از غير ييگرد محل يا محوطه ن،ساختما خلاد
  .باشند مي نگهداري

 خنك جبر افطرا   و ن،سااررهو يتاقهاا ،خانهرموتو ق،بر قتاا مانند تتأسيسا با مرتبط يمكانها نظافت  .16
  .باشد مي رپيمانكا پرسنل هبرعهد.....  و سوخت و آب منابع ،كن

 جايگزين جهتدانشگاه  و حراست داراي تاييديه فني و گزينش رزرو پرسنل ستا موظف رپيمانكا  .17
  . باشد شتهدا ندرو   مي مرخصي به كه اديفرا

دستگاه نظارت   توسط پرسنل خالقيا و فني صالحيت معد تشخيص رتصو در ستا موظف رپيمانكا  .18
  .نمايد امقدا جايگزين پرسنل معرفي به نسبت سريعاً

  . اردند يتعهد   هيچگونه فرماركا و باشد مي رپيمانكا هبعهد اردادقر عموضو پرسنل سالمتي و نجا حفظ  .19
  .ميباشد اردادقر فطر   شركت هعهد به نكنارقانونيكا بحسا تسويه ارداد،قر متماا يا لغو ،فسخ رتصودر  .20
 تأييد به كه را  دخو نكناركا بلق هما بيمه و قحقو ختداپر ليست تصوير ماهيانه ستا مكلّف رپيمانكا - .21

  . نمايد ئهارا فرماركا به ستا هسيدر جتماعيا تأمين نمازسا
 ماهيانه بتحسارصودر   يلذ حشر به ئمياجر نمايد كوتاهي دخو اتتعهد منجادرا شركت تيكهرصو در  .22

  . شد هداخو لعماا
 انعنو به   ماهيانه اردادقر كل مبلغ درهزار نيم دلمعا اردادقر عموضو پرسنل غيبت روز هر ازاي در - لفا .23

 .ددگر مي    بمحسو غيبت روز يك دلمعا ركا كسر ساعت 8 رــه . ددگر مي كسر جريمه
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در صورت نياز، توسط كارفرما تهيه و جهت شرايط مناقصه مشخص شده در پيوست  كليه موارد و اقالم  .24
ورد نياز بابت نصب و راه اندازي آن بعهده مين لوازم و ابزار آالت مانصب تحويل پيمانكار مي گردد كه ت

به پيمانكار پرداخت ... مورد نياز و ابزار آالت پيمانكار خواهد بود و هيچگونه هزينه اي نيز بابت نصب و 
  .نخواهد شد 

داد مرتكب تأخير يا بي اين قرار در اجراي تعهدات ناشي ازدرصورتي كه پيمانكار و يا كاركنان وي  .25
مسامحه شود كارفرما حق خواهد داشت جريمه اي متناسب با نفس خالف محاسبه و  نظمي يا غيبت يا

عتراضي را از خود سلب پيمانكار دراين مورد حق هر گونه ا .از عملكرد ماهيانه پيمانكار كسر خواهد شد
  .مي نمايد 

ر دانشگاه علوم اين قرارداد هيچگونه حق يا رابطه استخدامي براي پيمانكار و يا كاركنان تحت امر او د .26
پزشكي كاشان تحت هيچ عنوان ايجاد نمي نمايد و صرفاً براي ارائه خدمات مطابق با شرايط مندرج 

  .پيوستهاي آن معتبر مي باشد  دراين قرار داد و
ي اين قرارداد مسئول عمليات خود و كاركنانش بوده و متعهد است هرگونه پيمانكار در مدت اجرا .27

ناشي از سرقت و غيره را كه بر اثر فعل يا ترك فعل او و يا كاركنانش متوجه ) جاني يا مالي(خسارتي 
يا فرد و كاركنان تحت امر وي گردد  ثساختمان، اموال و وسايل و تجهيزات، تأسيسات و يا اشخاص ثال

و نيز ميزان خسارت ) جاني يا مالي ( تشخيص علت ايراد خسارت  مطابق نظر كارفرما جبران نمايد ،
  .با نظر كارفرما خواهد بود و پيمانكار دراين  مورد حق هر گونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد  وارده

كارفرما مختار مي باشد هر قسمت از كار را و يا در هر زمان كه ادامه قرارداد را به صرفه و صالح خود  .28
ه و يا فسخ يك جانبه تشخيص ندهد نسبت به اجرا و يا عدم اجراي آن كار اقدام و يا نسبت به خاتم

اين صورت هيچگونه مسئوليتي  قرار داد با تعيين فرصت حداكثر يك ماهه اقدام نمايد بديهي است در
  .پيمانكار هرگونه حق اعتراض را از خود سلب مي نمايد متوجه كارفرما نبوده و

ود دارد نظير حق پيمانكار نمي تواند حق يا حقوق ديگري به غير از آنچه دراين قرارداد براي او وج .29
  .كسب و پيشه، خسارت و حق العمل و امثالهماز كار فرما ادعا و مطالبه  نمايد 

پيمانكار حق استفاده ازكاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي كاشان و ساير مراكز وابسته به آن را  .30
نكار كارفرما جهت انجام تعهدات موضوع  اين قرارداد ندارد بديهي است در صورت اثبات تخلف پيما

ضمن لغو قرار داد و خلع يد از پيمانكار نسبت به ضبط كليه سپرده ها، تضمين ها و مطالبات پيمانكار 
  .اقدام خواهد نمود

پيمانكار موظف به توجيه عوامل خود در خصوص عدم استفاده از امكانات دانشگاه علوم پزشكي كاشان  .31
 .ميباشد
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  :مكانيكي تاسيسات •
  مـدت  ميان– مدت كوتاه ريزي برنامه و دستگاه شناسنامه تهيه نگهداري، و تعمير س،سروي پرونده تشكيل .1

 تجهيزات و وسايل كليه نگهداري و تعمير سرويس، جهت مدت بلند –
 -سـرويس - كنتـرل  برچسـب  زدن و اسـتفاده  زمـان  از قبل آزمايشي بصورت تجهيزات كليه كاركرد سيبرر .2

 عوامل مشخصات و تاريخ ذكر با تعمير
 آنها سريع فرسودگي از جلوگيري و ها دستگاه استهالك تساوي جهت ريزي رنامهب .3
 .... ) ي و آميز رنگ و زدايي زنگ ,كاري گريس( ا ه الكتروپمپ كليه نگهداري و تعمير ,سرويس .4
 اگزوزفنها و كوئلها فن كليه تعويض يا تعمير خشك، شستشوي سرويس .5
 – دوجـداره  منـابع  – كوئيلهـا  – هـا  اواپراتور - ها انسوركند كليه منظم شستشوي و نظافت ، گيري رسوب .6

 مشخص زماني برنامه طبق كننده خنك هاي برج و گرم آب منابع
 )نشاني آتش( حريق اطفاء تاسيساتي سيستم از موقع به برداري بهره و سازي آماده .7
 ايمنـي  حظـات مال رعايـت  و آن سـوخت  تنظيم و آتش هاي كوره و ديگها كليه گيري رسوب و گيري دوده .8

 بر حادثه هرگونه مسووليت و است الزامي ديگها ادواري كنترل ,باال كاري فشار دليل به است بديهي( حادثه
 ).باشد مي پيمانكار عهده

 وسـائل  وسـاير  هـا  ترمومتر – فشار گيجهاي – يكطرفه هاي شير – اطمينان سوپاپهاي ماهيانه كامل تست .9
 ساالنه كاليبراسيون گواهي ارائه و كنترل و گيري اندازه

 ها فلكه شير كليه تعويض يا تعمير و نگهداري و سرويس .10
 سـطح  خبـر  اعـالم  و كنتـرل  لول فشار تحت منابع و آب تامين سيستم تعمير و نگهداري ،سسروي بررسي .11

 آب پايين
  آنها از مجدد استفاده در سعي و مستعمل وسائل و لوازم و دستگاهها االمكان حتي بازسازي .12
 نگهداري و بازگشايي مسدود شدگي خطوط فاضالب ساختمانها و محوطه تعميرات، .13
 )وغيره -پمپ-برج–چيلر -مشعل–ديگ ( تعويض قطعات دستگاه ها مانند   .14
پيمانكار ملزم به اعالم نياز سوخت بصورت كتبي دراول هر ماه بر اساس سـهميه بنـدي قـرار دادفيمـا بـين       .15

 . فرآورده هاي نفتي  و شركت نفت مي باشد دانشگاه علوم پزشكي كاشان و شركت  توزيع 
 هماهنگي با ناظر فني و قسمت مربوطه به هنگام خاموشي سيستم سرمائي يا گرمائي  .16
 نگهداري و سرويس و تعميرات آبنماها .17
 .بعهده پيمانكار مي باشد... ) اسيتيلن و -گاز –اكسيژن –فريون(استفاده و بهره برداري از انواع كپسول  .18
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داري كولرهاي گازي و آبي موجود در ساختمانها و مراكز و همچنين رفع هـر گونـه خرابـي و    سرويس و نگه .19
سيم پيچي الكتروموتورهاي تك فازو تهيه قطعات بـر عهـده كارفرمـا    (تعويض قطعه بعهده پيمانكار مي باشد

 .)است
 –ستشـوئي هـا   د –روشـوئي هـا   –تعمير و تعويض قطعات و انواع شيرآالت و تنظيف ، ، سرويس نگهداري   .20

 -رادياتورهـا  –جوشـي   -دنـده اي   -لوله هاي فلزي و پلي اتيلن و پي وي سي –توالت فرنگي ها –دوش ها 
–منابع تحت فشار –منابع انبساط  -برج ها –چيلر ها –الكترو پمپ ها –مشعل ها  –ديگ ها –فن كوئل ها 

 -هواسـازها  –هـواكش هـا    –اي گازي بخاري ه –آبگرم كن ها  –شناورها  –منابع سوخت –منابع دوجداره 
شـير   –ترموسـتات هـا    –لرزه گيرها  –سختي گيرها –دستگاه كلرزن  –فيلترهاي شني –دستگاههاي ازن 

 آرام بندها و راه بندها –فلكه ها 
تعمير و نگهداري دربهاي اتوماتيك و راه بندها و دستگاههاي تصفيه هوا با كليه لـوازم و مصـالح مـورد نيـاز      .21

 .پيمانكار مي باشد بعهده 
  الكتريكي تاسيسات •

 تغذيه مسير و برقي رايزر نقشه تهيه و توزيع تابلوهاي كليه نامگذاري و ،كدگذاري شناسايي .1
 )ك خش شستشوي( برق هاي تابلو كليه تعويض يا تعمير و نگهداري و سرويس .2
 شـمش،  مهرههاي و چپي(  خروجي و ورودي جريان اتصال محلهاي تمامي منظم كردن محكم و كشي آچار .3

 )تابلوها كردن گرم و كشي جريان از جلوگيري و ترمينالها و كابشوها
 )مساوي بصورت فازها بار تقسيم( جريان تعديل .4
 اضـافي  هزينه از جلوگيري و مصرفي بار كردن اكتيو( خازن بانك از دقيق برداي بهره و نگهداري و سرويس .5

 )برق احتمالي و
 كامل تست( آن اضافي جريان كنتاكتور تنظيم و ،الكتروموتورها ها كننده رفمص كليه مصرفي جريان تعيين .6

 )ها كننده مصرف و ها موتور كشي جريان
 كـردن  آغشـته (آنهـا  سريع سوختن از جلوگيري جهت ريزي برنامه و موتورها الكترو كليه نگهداري سرويس .7

 )...و عايق روغن يا الك به ها پيچ سيم
 حريـق  اطفـاء  و هـا  دزدگيـر  و ،مكـانيكي  الكتريكـي  تجهيـزات  حفاظتي ريخب سيستم نگهداري و سرويس .8

 )دستگاه شدن خاموش – ها خرابي احتمال(
 تجهيزات و دستگاهها فرمان و قدرت مدارهاي منظم كنترل و نگهداري و سرويس .9

 آن مفصلهاي و ها كابل خطوط كليه تعمير و نگهداري سرويس، .10
 تابلوهاي موتورخانه و پست برق و پاساژ اصلي و برق تابلوهاي نگهداري و تعمير .11
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 سيستم يا رفع خرابي كلي يا سرويسهماهنگي با دستگاه نظارت و واحد مربوطه به هنگام قطع كلي برق  .12
گـازي و   –تعمير و تعويض و نگهداري و تنظيف انواع چراغهاي مهتابي و آفتابي و انواع چراغهـاي رشـته اي    .13

متري و انواع نورافكن هاي مدادي، گازي بخار سديم بخـار هلـيم و    16و14و12و9و6انواع چراغهاي تلسكوپي
انواع چراغ هاي كم مصرف، انواع چراغهاي تزئيني و شلنگي انواع كليـد پريزهـا و شسـتي احضـار پرسـتار و      
ترموستاتهاي اتاقي وهواكش ها و المنت ها و انواع  تابلوهاي برق ايستاده وديواري با خطوط و لوازم مربوطـه  

 . و ديگر تجهيزات الكتريكي واع ترمينالهاي تلفن وخطوط مربوطه باكليه لوازم مربوط به آنهاان
تعمير و نگهداري دربهاي اتوماتيك و راه بندها  ودستگاههاي تصفيه هوابا كليـه لـوازم و مصـالح مـورد نيـاز       .14

 .بعهده پيمانكار مي باشد
تابلوهاي ديواري و ايستاده منصوبه هـر شـش    سرويس وآچار كشي تنظيف تابلوهاي پست هاي فشار قوي و .15

 ماه يكبار 
 .تعمير ونگهداري و تنظيف و تعويض كليه لوازم منصوبه الكتريكي كه در بندهاي باال قيد نشده است .16

  :محوله وظايف ساير •
 آب توالتهـا،  دستشـوييها،  تانـك،  فـالش  ، ها صافي ، شيرآالت تمامي تعويض يا تعمير و نگهداري سرويس، .1

 ... و ها ظرفشويي ، حمامها ها، نك سرد
 رساني گاز و فاضالب ، آب انتقال هاي لوله كليه تعويض يا تعمير ، نگهداري سرويس .2
 ... و ها ظرفشويي و ها حمام ، ها توالت و ها دستشويي فاضالب هاي لوله گرفتگي فعر .3
 سـاخت  ، كشـي  ،لوله يكش كابل( گازي و آبي هاي كولر كامل نگهداري و سرويس تعمير يا تعويض ، نصب .4

 ) ...و و دريچه هاي هوا نگهدارنده پايه
 هـواكش،  شـنايي،  رو از اعـم  برقـي  وسـائل  آالت شير ، آبگرمكن ، گازي و آبي هاي كولر اندازي راه و نصب .5

 دانشگاه كارشناس تشخيص با جديد و نياز مورد هاي مكان در تاسيساتي وسائل گونه هر و كوئل فن بخاري،
 )ميز كمد، اتاق،( لوالها و ها دستگيره ها، قفل منظم روغنكاري و تعويض يا تعمير ،سسروي .6
 اي پارچه و عمودي هاي پرده ها، كركره پرده جابجائي و تعمير و نگهداري ،سسروي .7
 ساختمان كليه سكوريت اي شيشه هاي درب رگالژ و تعمير .8
 ... و ها آبگرمكن ها، گاز قاجا ، بخاريها قبيل از سوز گاز وسائل كليه سرويس و تعويض تعمير، .9

 نياز مورد هاي قسمت كليه در كابينت و قفسه نصب .10
 كوئلها فن و اگزوزها و ها هواكش و تهويه هاي فن نگهداري و تعويض يا تعمير منظم سرويس .11
 ... و ها قفسه كمد، ها، صندلي و ميز جوشكاري .12
 .است رفته بين زا داليلي به آنها كشي سيم كه هايي مكان در كشي كابل و كشي سيم .13
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  ها كوئل فن سرويس و تعويض و تعمير .14
 محوطه در شده نصب تاسيسات ساير و ها روشنايي از برداري بهره و نگهداري .15
 آشپزخانه وسايل جزيي تعمير و هيترها يخچالها، نظير تجهيزات تعمير .16
 شارژ از غير نشاني آتش كپسولهاي و حريق اطفاء و اعالم سيستم .17
 فاضالب تصفيه دستگاه تا فاضالب هاي لوله وكليه تانكها تيكسپ تجهيزات و وسايل .18
 الزم جوشكاري و چوبي و آلمينيومي آهني، تعميردربهاي و ساختمانها دربهاي يراقهاي و دستگيره تعمير .19
 مركزي صوتي و تصويري سيستم و مركزي دستگاه بدون مخابرات سيستم و باني سيم .20
  )ساكشن و فشرده هواي نيتروكسيد، ، اكسيژن( طبي گازهاي مركزي هاي سيستم .21
 كارفرما فني نمايندگان نظر تحت الزم تعميرات انجام و آسانسورها نگهداري و سرويس .22

   :ذيل شرح به تاسيسات اطاق و ها موتورخانه تعمير و برداري بهره و اندازي راه •
 تصـفيه  هـاي  دسـتگاه  گرم، آب بخار و هاي ديگ ها، مشعل و پمپها تعويض يا تعمير و نگهداري و سرويس .1

 تجهيزات كليه و انبساط منابع ، كن خنك هاي برج ، ها چيلر ها، موتورخانه برق هاي تابلو ،آب و فاضالب 
 ي وابسته موتورخانهتاسيسات

 عيب رفع كنترلرها، تنظيم گاز، ،تغذيه روغن تعويض( اندازي راه از قبل كامل بطور ها چيلر ساليانه سرويس .2
 )غيره و ندانسورك شستشوي و مكانيكي

 كن خنك برج انبساط، منابع دوجداره، منابع ، فوالدي ديگهاي ، گرمكن آب كوئلهاي نظافت و گيري رسوب .3
 معين زماني فواصل در

 معين زماني فواصل در ها صافي و آالت شير گريسكاري و گيري رسوب .4
 ژنراتور ديزل و اضطراري برق سيستم نگهداري و سرويس .5
 ساختمانها ، محوطه و كانالهاي آدم رو  لوله خطوط و تاسيسات بر رمستم نظارت و تعمير .6
 مختلـف  هـاي  بخـش  در اسـتفاده  مورد هاي رايانه هاي باطري جابجايي يا و تعويض ، نگهداري و سرويس .7

  دانشگاه ناظر و نماينده نظر حسب معين زماني فواصل در دانشگاه
 و هـا  رگوالتـور  و گـاز  آالت شـير  منظم سرويس و ككاتدي حفاظت سيستم و گاز انتقال شبكه از نگهداري .8

 مربوطه وسائل ساير
 )برق اطاق داخل تا پاساژ پست از( اصلي برق پست از نگهداري و سرويس .9

 ها خانه سرد نگهداري و سرويس .10
  الزم آزمايشهاي براي ارسال و ها خانه موتور و چاهها شده تصفيه آب و طبيعي آب از منظم برداري نمونه .11
 موجود چاه و شناورفيوژ، يخطي، سانتر پمپهاي موتور سرويس و برداري بهره و نگهداري .12
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 ت مرتبطتجهيزا كليه و آب زمينيو منابع  آبپمپخانه هاي  سرويس و برداري بهره و نگهداري .13
 هوارسان منظم سرويس و برداري بهره و نگهداري  .14
  سبز فضاي آبرساني .15
   نگهداري و سرويس مخازن آب ، گازوئيل و غيره .16
 psi 25/0  ،2  ،15  ،60سرويس ونگهداري دستگاههاي حفاظت كاتدي ، شير آالت و متعلقات شـبكه گـاز    .17

  فشار شبكه دانشگاه
  مناقصه موضوع درچهارچوب دانشگاه ازسوي محوله امور ساير انجام .18
وظـف بـه   پيمانكـار م اقالم ذيل شامل مواردي مي باشد كه در صورت نياز توسط كارفرما تهيه گرديده و اهم  .19

  :نصب و راه اندازي آن خواهد بود
 ) پمپ گازوئيل ، موتور فن، ترانس جرقه و رله ( مشعل گازوئيلي  •
 ) كليد كنترل فشار گاز ، شير برقي گاز ، رله وكليد كنترل هوا( مشعل گازي  •
 )پره ديگ و آكوسات روي ديگ و پمپ( ديگ چدني  •
 ) الكتروموتور( پمپ زميني  •
 ) ورالكتروموت( پمپ خطي •
 چيلر  •
 منبع آب گازوئيل – طانبسا عمنب –منبع دوجداره  •
 )كويل حرارتي ( منبع كويلي آبگرم   •
 ) موتور فن كويل و( فن كويل  •
  )ترانسفورماتور–كليد دژنكتور  –كليد سيكسيونر ( تجهيزات پست فشار  قوي  •

  
 

  
  مهندس مهدي رضايي

  مديريت فني ونظارت برطرحهاي عمراني
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 )ج(اد قيمت مخصوص پاكت فرم پيشنه

 پيوست اسناد مناقصه نگهداري و راهبري تاسيسات واحدهاي تابعه دانشگاه 
 

ه بـ .......................................... شركت ............................................... بعنوان ................................................... .اينجانب 
تاسيسات از سازمان مديريتي و برنامه ريزي و گواهي صالحيت شـماره  ................... و داراي رتبه ................... شماره ثبت 

از وزارت كار و امور اجتماعي ، بدينوسيله ضمن مطالعه دقيق اسناد مناقصه و اطالع كامل .................... مورخ ................... 
  : شرايط آن ، پيشنهاد قيمت خود را به نمايندگي از شركت  بشرح ذيل اعالم   مي دارد  از

 موضوع مناقصه
 )ريال( به ازاي هر ماه شمسي پيشنهاديمبلغ 

 به عدد به حروف
  واحدهاي تابعهكليه تأسيسات و تعميرات نگهداري و راهبري 

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دانشگاه
  

بعنوان نماينده تام االختيـار شـركت در كميسـيون مناقصـه معرفـي و آدرس شـركت بـه        .................................. ضمناً آقاي  
ــاني  ــتي  .............  .................................................................................................................................نشـ ــندوق پسـ صـ

  . مي باشد .................................      دورنگار ......................................... شماره تلفن .............................. 
.قيمت پيشنهادي بدون آناليز وجزييات قيمت فاقداعتباراست:تذكرمهم ***  

  
    

مهر وامضاءمجازمناقصه گر                                                                                                                                                           
  

  :امضا اعضاکميسيون مناقصه
  
  
  

 ...........................مورخ ...................................... شماره ثبت دبيرخانه مرکزی دانشگاه 
 

 


