
 بسمه تعالي

 (نظافت،آبدارخانه و اداری)مناقصه عمومي واگذاری امور خدماتي و پشتيباني تجدید شرایط شرکت در 

 99-99سال کردستان  شرکت سهامي خاص خدمات حمایتي کشاورزی استان

 

بعنوان )وابسته به وزارت  جهاد  کشاورزی  کردستانشرکت سهامي خاص خدمات حمایتي کشاورزی استان 

در نظر دارد خدمات مربوط به آبدارخانه ،نظافت و پشتيباني اداری را بصورت حجمي برابر ( کارفرما

طریق برگزاری مناقصه یک مرحله  کميسيون معامالت از 23/48/1364مورخ  619/84/55صورتجلسه شماره 

به شرکت های واجد شرایط "ستاد  "سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ای و بصورت الکترونيکي و از طریق 

 .که دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هستند واگذار نماید ( بعنوان پيمانکار)

 موضوع مناقصه  -الف 
يباني و انجام خدمات و وظایف مربوط به سرویس دهي آبدار خانه ها ، نظافت و سایر موارد مربوط  پشت-1

 ....(جهت امور پشتيباني ، امور دفتری ، نامه رساني و )اداری 

متر مربع فضای اداری وسرویس دهي آبدارخانه ها به حدود  1544به مساحت  ...(جهت امور خدماتي و)نظافت 

 (کشوربرنامه و بودجه سازمان  223464/141و 39768/141طبق بخشنامه های شماره ) نفر پرسنل 18

نفر مورد نياز بر اساس  7پيمانکار موظف است که جهت انجام خدمات مورد پيمان حداقل تعداد  -1تبصره

 3/3/43مورخه 39768/141و 8/12/43مورخه233464/141نظرکارفرماوحجم مستنداً به مجوز شماره

برنامه و سازمان  2/7/45مورخ 1447641و 23/12/48مورخ  232442/144و 34/8/48مورخه  58437/141و

 .و سایر قوانين مرتبط با موضوع اقدام نماید بودجه

 اعالم چگونگي و نحوه انجام موضوع قرار داد به عهده کار فرما بوده وپيمانکار مکلف است کليه -2تبصره
 .نظرات و برنامه های اجرائي کار فرما را به نحو مطلوب و قابل قبول و مورد تائيد وی به مورد اجرا بگذارد

نيم ساعت قبل از شروع فعاليت کاراداری بنا به اعالم ) صبح7 م موضوع قرار داد از ساعت انجا -3تبصره 

برابر شرح خدمات  34/13برای روزهای شنبه تا چهارشنبه و پنجشنبه ها تا ساعت  34/18الي ( هيات دولت 

 .موضوع قرار داد مي باشد که  مي بایست توسط پيمانکار ارائه گردد

 .قصه به منزله قبول کليه پيشنهادات کارفرما مي باشدشرکت درمنا-4تبصره 

 .قانوني بر عهده پيمانکار مي باشد کليه کسور-5تبصره

 

 (فایل ها)نحوه ارائه تاریخ و محل بازگشائی پاکتها –ب 
بصورت الکترونيکي و از « ج»و « ب»، «الف»پيشنهاد دهندگان باید مدارک خود را در سه پاکت جداگانه  -

به  14/5/1364مورخه   پنجشنبهروز  ظهر16ساعت(  ستاد ) طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت 

راس  بارگذاری شده(فایل های )تاریخ بازگشایي پاکت های.نمایند ارائه   www.setadiran.irآدرس  

واقع کردستان در شرکت خدمات حمایتي کشاورزی استان  12/5/1364مورخ شنبه روز  صبح6ساعت 

و از  شرکت خدمات حمایتي کشاورزی استان کردستان-ابتدای شهرک پيام-خيابان پاسداران -سنندجدر

http://www.setadiran.ir/


(  « الف»به جز پاکت ) بدیهي است به پاکتهایي . خواهد بود "ستاد "کي دولتطریق سامانه تدارکات الکتروني

 . که به صورت فيزیکي ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد

حضور پيشنهاد دهندگان و یا یک نفر به عنوان نماینده با ارائه معرفي نامه معتبر، در جلسه مناقصه بالمانع  

 .مي باشد

مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به منزله قبول اختيارات و تکاليف تعيين شده توسط شرکت در  -1تبصره 

 .شرکت خدمات حمایتي کشاورزی مي باشد

 :نحوه ارائه پاکت ها
بصورت زیر تهيه و از طریق درگاه « ج»و «ب»، « الف»اسناد و مدارک مناقصه پس از تکميل باید در پاکتهای 

 .ارائه شود(  ستاد ) ت سامانه تدارکات الکترونيکي دول

 حاوی تضمين شرکت در مناقصه« الف»پاکت  -1

اصل »ریال است که مي بایست   (یکصدوشصت وهشت ميليون)444/444/194تضمين شرکت در مناقصه مبلغ 

 . تسليم گردد "الف  "  ی  زیر در پاکتبه یکي از روش ها« آن

نزد  IR-254144448441436748445761 شبا به شماره حساببه مبلغ فوق الذکر ( وجه نقد ) اصل فيش واریزی( الف

بنام شرکت خدمات  315436798293544954444444444449باشناسه پرداخت  مرکزی جمهوری اسالمي ایرانبانک 

  کردستانحمایتي کشاورزی استان 

بانک مرکزی اصل ضمانتنامه بانکي صادره توسط یکي از بانکهای تجاری معتبر دارای مجوز رسمي از ( ب

جمهوری اسالمي ایران باشد به نام شرکت خدمات حمایتي کشاورزی با اعتبار سه ماه از تاریخ صدور بدون 

زمان استقرار ضمانتنامه از زمان ارائه اسناد ) قيد و شرط و قابل تمدید برای یک دوره سه ماه دیگر نيز باشد 

 (1پيوست شماره -نمونه فرمت ضمانتنامه -).(مي باشد مناقصه تا روز تحویل پاکت ها پيشنهادی قابل محاسبه 

 .پيشنهادات فاقد تضمين شرکت در مناقصه بررسي نخواهد شد:  1تبصره 

مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه نباشد، « الف»در صورتي که تضمين ارائه شده در پاکت :   2تبصره 

 .بازگشایي و قرائت نخواهد شد « ج» و « ب»پيشنهاد متقاضي مردود تلقي شده و پاکت های 

نفر دوم در صورتي تعيين مي شود که تفاوت قيمت )تضمين شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم :   3تبصره 

تا پایان عقد قرارداد نگهداری و پس از ارائه ضمانت نامه ( پيشنهادی وی با نفر اول کمتر از مبلغ تضمين باشد

 .قصه و انعقاد قرارداد با وی ، مسترد مي گرددانجام تعهدات توسط برنده منا

تضمين شرکت در مناقصه سایر شرکت کنندگان پس از اعالم نتيجه مناقصه و تعيين برنده، مسترد :  8تبصره

   .خواهد شد

ارائه تضمين شرکت در مناقصه به منزله قبول تمامي شرایط و مفاد مندرج در اسناد مناقصه خواهد : 5تبصره

 .بود

، مي بایست به ( ستاد ) عالوه بر ارائه از طریق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت «  الف»پاکت : 9تبصره 

به دبيرخانه شرکت خدمات حمایتي  14/5/1364مورخ  پنجشنبهروز تا پایان وقت اداری صورت فيزیکي نيز 

 .ارائه و رسيد دریافت گردد کردستانکشاورزی استان 

 :دارک فني و ضمائم مربوط شاملحاوی م« ب»پاکت  -2

 گواهي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي-1



توسط صاحبان امضاء ( تمام صفحات)نسخ مهر و امضاء شده شرایط و مشخصات مناقصه و فرم قرارداد -2

 مجاز،

 تصویر گواهينامه ثبت نام مودیان مالياتي،-3

 ،(مه شرکت کنندگان قيد گردیده باشدموضوع مناقصه مي بایست در اساسنا)تصویر اساسنامه  -8

 آگهي تاسيس و آخرین تغييرات ایجاد شده در اعضای هيات مدیره ومدیرعامل و معرفي امضاهای مجاز،-5

 درصورت داشتن  سوابق کاری مرتبط با موضوع قرارداد به همراه مستندات و تائيدیه های مربوط،-9

 تصویر روز نامه رسمي، -7

 تصویر پروانه فعاليت معتبر، -4

 ،(2فرم پيوست شماره) فرم استعالم مالي تایيد و تکميل شده توسط مسئول امورمالي  -6

 .ارائه کد ثبت نام  در پایگاه اطالع رساني مناقصات-14

آئين نامه راهکارهای ضمانت اجرایي و تقویت (2)صورتهای مالي حسابرسي شده با توجه به ماده  -11

 .قانون اساسي الزامي مي باشد 134ي مصوب کميسيون موضوع اصل حسابرس

ریال (ميليارد  پنجبيست و)444/444/444/25در صورتي که مبلغ کل پيشنهادی شرکت کننده کمتر از :تبصره

 .باشد ارائه صورتهای مالي حسابرسي شده لزومي ندارد

با تشخيص کميسيون ( ج)درصورت ارائه مدارک مشروحه فوق و تائيدیه های اشاره شده، پاکت : 1تبصره

 .  معامالت بازگشائي خواهد شد

 .مناقصه با هرتعداد شرکت کننده ،با تشخيص کميسيون معامالت برگزار خواهد شد: 2تبصره

 :حاوی پيشنهاد قيمت« ج»پاکت  -3

نرخ پيشنهادی خود را به صورت مقطوع و با احتساب کليه هزینه هاوحداکثر  پيمانکار مي بایستي:  1تبصره

قيد وشرط هم به رقم و هم  بدون1366سقف اضافه کارطبق قانون کار و کسور قانوني و افزایش احتمالي سال 

 به پيشنهاد های مخدوش، مشروط، مبهم، فاقد تضمين. به حروف و در فاصله زماني تعيين شده ارائه نماید

 .شرکت در فرآیند ارجاع کارو بدون مهر و امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد

ساعت درج نماید که این شرکت در صورت  94اضافه کاربراساس قوانين کاردر فرم مربوطه هر نفر ميانگين 

رابر تاکيد مي گردد نرخ اضافه کار ب.تحقق و تائيد مدیریت امور اداری نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد کرد

 .ضوابط مربوطه محاسبه و اعمال مي گردد

مدت اعتبار نرخ پيشنهادی حداقل یک ماه شمسي از تاریخ آخرین مهلت تحویل پيشنهادات :  2تبصره 

 .تعيين ميگردد

 3فرم پيوست شماره. ) ارائه هرگونه پيشنهاد قيمت خارج از فرم پيوست قابل پذیرش نخواهد بود:  3تبصره 

)، 

 

 

 

 :نجام تعهداتتضمین ا -ج



روز کاری پس از اعالم کتبي، معادل ده درصد مبلغ کل  14برنده مناقصه موظف است ظرف مدت حداکثر 

قرارداد را بعنوان تضمين انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکي از بانک های تجاری معتبر دارای مجوز 

در غير . به عقد قرارداد اقدام نماید به شرکت خدمات حمایتي کشاورزی ارائه و نسبت رسمي از بانک مرکزی

اینصورت تضمين  شرکت در مناقصه وی بدون مراجعه به مراجع قضائي و تشریفات حقوقي توسط شرکت 

 .خدمات حمایتي کشاورزی ضبط و وصول خواهد شد

بالغ روز پس از ا 14و یا اعالم عدم موافقت رسمي ظرف )تضمين نفر اول در صورت انصراف از معامله : تبصره

در صورت صالحدید انعقاد قرار داد با نفر دوم بر اساس .به نفع شرکت ضبط خواهد شد(کتبي نتيجه مناقصه

در صورت امتناع نفر دوم از ارائه ضمانت نامه و امضاء قرارداد .ضوابط و مقررات مربوطه انجام خواهد شد

 .تضمين شرکت در مناقصه وی نيز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد

 :دت قراردادم -د

 .خواهد بود 31/5/1366لغایت  1/9/1364مدت قرارداد یکسال شمسي و از تاریخ 
 

 تعهدات پیمانکار و کارفرما -ه
تا چهارشنبه و برای روزهای شنبه ( بنا به اعالم هيات دولت )   34/18تا  7انجام موضوع قرارداد ازساعت  -1

برابر شرح خدمات موضوع قرارداد مي باشد که مي بایست به صورت  34/13روزهای پنجشنبه تا ساعت

 . مستمر توسط پيمانکار ارائه گردد 

کار فرما حق نظارت مستمر و دائمي خود را در طول انجام کليه مراحل خدمات که توسط نيروهای  -2

 .ار اعالم  مي نمایدبرای خود محفوظ داشته و گزارش موارد تخطي را به پيمانک پيمانکار انجام مي شود،

 .پيمانکار نيز ملزم  به رفع موانع و مشکالت در اسرع وقت مي باشد

نيروی انساني که توسط پيمانکار برای اجرای موضوع قرارداد در محل های خدمت بکار  گمارده  مي شود،  -3

ين وزارت تعاون، عوامل پيمانکار محسوب شده و تعهد پرداخت کليه حقوق و مزایای مربوطه مطابق با قوان

. رفاه، کار و امور اجتماعي بعهده پيمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هيچ نوع مسئوليت و تعهدی ندارد

الزم به ذکر است پرداخت کليه حقوق و مزایای نيروهای موضوع قرارداد بصورت فيش حقوقي تنظيم و 

قرارداد حوادث، بيماری، مصدوميت و نقص عضوی بایستي به تائيد کارفرما نيز برسد، چنانچه در مدت اجرای 

ناشي از کار برای عوامل و پرسنل پيش آید جبران غرامت وخسارت بعهده پيمانکار است و در صورت قصور یا 

 کوتاهي یا عدم حضور احدی از پرسنل پيمانکار در محل کار معادل دو برابر حقوق متعلقه از پرداختي کسر

ران پيمانکار درحين  خدمت خود دچار حادثه شده و آسيب ببينند پيمانکار در صورتيکه کارگ.خواهد شد

مکلف است خسارت های وارده به کارگران را جبران نماید،بنابراین چنانچه از سوی مراجع قضایي حکمي که 

باشد صادر گردد،پيمانکارمسئوليت کارفرما را از طریق پرداخت خسارت (کارفرما)متضمن مسئوليت شرکت 

 . طه تضمين مي نمایدمربو

 .عدم حضور جایگزین پرسنل استفاده کننده ازمرخصي نيز شامل مورد فوق مي شود: تبصره

پيمانکار مکلف است با گزینش قبلي و اخذ تائيدیه حراست شرکت، نيروی انساني را به کار گمارد که -8

 .ایراني و دارای صالحيت اخالقي باشد



ر قانوني اعم ازماليات ،حق بيمه طبق قوانين سازمان امور مالياتي و پرداخت کليه حقوق پرسنل و کسو -5

سازمان تامين اجتماعي، کمک هزینه مسکن، پاداش وعيدی آخر سال، بن کاالهای اساسي، لباس و حقوق 

زمان بيکاری و سایر کسور که به این قرار داد تعلق بگيرد، به عهده پيمانکار است و پيشنهاد ات ارائه شده  

 .بایست مقطوع و با احتساب کليه هزینه ها و کسور فوق الذکر باشدمي 

کار فرما تعهدی در مورد افزایش قيمت ها در طول مدت قرار داد نخواهد داشت و شرکت کنندگان باید  -9

 .در ارائه قيمت موارد را مد نظر داشته باشند

پرسنل و تعهدات خود را مطابق بر شرایط پيمانکار مي بایست در طول مدت قرارداد کليه پرداختهای : تبصره

 .اعالم شده حقوقي وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعي انجام دهد

( حقيقي یاحقوقي)را به افراد غير  (قرارداد)پيمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتي از موضوع مناقصه  -7

 .ندارد

ي گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان پيمانکار با امضا برگ شرایط شرکت در مناقصه متعهد م -4

نمي باشد و در هر مرحله ای این موضوع برای شرکت  1337دیماه سال  22دولت در معامالت دولتي مصوبه 

 .محرز شود برابر ضوابط اقدام خواهد شد( کارفرما)خدمات حمایتي کشاورزی 

ماه  3وع خود و انجام هزینه های مربوطه را تاپيمانکار مي بایست از نظر مالي توانایي اداره شرکت متب -6

داشته باشد، تا چنانچه در پرداخت صورت وضعيت پيمانکار توسط کارفرما خللي به وجود آمد مشکلي 

 .نداشته باشد

مطابق % 25شرکت خدمات حمایتي کشاورزی حق افزایش و یا کاهش حجم موضوع قرارداد را تا سقف  -14

 .اردادرا برای خود محفوظ مي داردشرایط اوليه درطول مدت قر

درمدت قرارداد، درصورت تخلف پيمانکار از هریک از مفاد قرارداد کارفرما مي تواندبا اعالم کتبي   -11

و یا به تشخيص خود ميزان خسارت وارده را برآورد واز پيمانکار مطالبه ویا از محل قرارداد را یکطرفه فسخ  

 .نماید و پيمانکار حق هرگونه ادعای بعدی را از خود سلب نموده است  مطالبات ویا تضمينات وی برداشت

از کل % 5در صورت تاخير پيمانکار درانجام و یا ترک انجام هریک از مفاد قرارداد کارفرما مختار است  - 12

ه تعهدات و مبلغ  قرارداد از پيمانکار وصول و یا نسبت به فسخ قرارداد و با الزام وی نسبت به انجام باقيماند

یا ارجاع کار به دیگری با هزینه پيمانکار اقدام و ضمانت نامه انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار وی را  

تشخيص تاخيرو ميزان خسارت با کارفرما بوده و پيمانکار حق اعتراض به آنرا از خود . به نفع خود ضبط نماید

 سلب نموده است 

له از قرارداد در صورت نارضایتي از عملکرد پيمانکار با ابالغ کتبي تمام یا کارفرما مي تواند در هر مرح -13

بخشي از خدمات موضوع قرارداد را به حالت تعليق درآورده و یا به قرارداد خاتمه دهد و پيمانکار حق 

 .هرگونه ادعایي را از خود سلب نموده است 

انکار در اجرای تعهدات خود از نظر کمي یا کيفي در صورتيکه بر اساس گزارش کتبي ناظر کارفرما ،پيم -18

 .کوتاهي و قصور داشته باشد

 .درصد جریمه، از رقم مورد تعهد صورت حساب ماهيانه کسر مي شود% 5در مرحله اول  -

 .درصد جریمه ، از رقم مورد تعهد صورت حساب ماهيانه ،کسر مي شود% 14در مرحله دو،  -

 .، از رقم مورد تعهد صورت حساب ماهيانه کسر مي شود درصدجریمه% 15در مرحله سوم  -



در مرحله چهارم موضوع در کميته ای با حضور نمایندگان  کارفرما،پيمانکار و ناظر ،بررسي و تصميم گيری  -

 .مي شود،حکم تصميمات کميته الزم االجراست

کارکنان مشمول را بيمه نمایدو قانون تامين اجتماعي کليه  34پيمانکار متعهد مي شود برابر مفاد ماده-15

 .ليست مربوطه را به کارفرما ارائه نماید

حق بيمه کسرشده در قرارداد و آخرین صورت حساب پيمانکار نزد کارفرما نگهداری و پرداخت % 19-5

روز پس از پایان مدت قرار  85حد اکثر ظرف مدت )نخواهد گردید تا پس از ارائه مفاصاحساب بيمه 

به اخذ مفاصا  نسبت "در غير این صورت کارفرما راسا. توسط پيمانکار ، موارد مذکور عودت مي گردد(داد

 . حساب اقدام و خسارت های وارده را از محل تضامين یا مطالبات پيمانکار برداشت مي نماید 

برنده متعهد مي گرددکليه ضوابط،مقررات ،دستور العمل ها وآیين نامه های مربوط به قانون کار و سازمان -17

در طول قرارداد رعایت نمایند و پرداخت  تامين اجتماعي ،وزارت اقتصادو دارایي و سایر مراجع ذیصالح را

تمامي حقوق و خسارات و غرامات و هزینه های ناشي از حوادث حين انجام قرارداد درخصوص افراد 

هيچگونه تعهدی ( کارفرما)بکارگرفته در امر قرارداد بر عهده برنده بوده و شرکت خدمات حمایتي کشاورزی

 .در خصوص موارد ذکر شده ندارد

 .کار موظف است از بکار گيری اتباع بيگانه غير مجاز جداً خودداری نمایدپيمان-14

 .قانون کار اهتمام جدی بعمل آورد13پيمانکار موظف است نسبت به رعایت ماده -16

 .قانون تامين اجتماعي اقدام نماید 99پيمانکار موظف است نسبت به  رعایت ماده-24

پيشنهاد قيمت، از موقعيت و ویژگي های کار و سایر عواملي که  پيشنهاد دهندگان باید قبل از ارائه - 21

ممکن  است  به  نحوی  در محاسبه  مبلغ  موثر باشد  آگاهي کامل حاصل نموده و قبل از  تسليم نرخ  

پيشنهادی خود تمامي اسناد مناقصه را مطالعه ، بررسي و از مفهوم آنها مطلع شده و سایر اطالعات مورد نياز 

شرکت دریافت نمایند  و چنانچه در اسناد مناقصه  نکات مبهمي وجود داشته که نياز به شرح و توضيح را از 

و یا تماس با  ن کردستانبيشتر باشد با مراجعه به شرکت خدمات حمایتي کشاورزی استا

 .رفع ابهام نمایند 44733722848شماره

 شرح وحدود خدمات

 

 :نظافت( الف
 (از پرسنل نظافتچي با استفاده)نظافت روزانه 

نظافت و تميز نمودن درب ورودی و محوطه ساختمان و کف سالن های طبقات و اطاقها  الاقل روزانه دوبار  -1

 ( .کف پوشها با طي و موکت ها با جاروبرقي)طبق نظر نماینده کارفرما

 .تميز نمودن کليه نرده ها و راه پله های ساختمان و راهروها  -2

نمودن ميز و اشياء روی آن، صندلي ها و مبل ها، فایل، تابلو، تمثال، جالباسي، چراغ روی  نظافت و تميز -3

 .ميز، گلدانها، رادیو ضبط، گوشي تلفن 

تخليه زباله های  اطاقها و راهروها در ظروف مخصوص و انتقال آنهابه محل جمع آوری زباله در محوطه  -8

 .ده کارفرما تعيين خواهد شدبيرون از ساختمان و یا داخل که توسط نماین



 .نظافت کليه آبسرد کن ها  -5

 .جارو نمودن و شستشوی محوطه پارکينگ و حياط ساختمان  -9

 تميز نمودن دیوارها ی کاشي کاری شده ویا سنگ شده و یا آکوستيکهای قابل شستشو  -7

 .تميز نمودن حباب  چراغ های روشنایي  -4

 .ها و آبياری گلها و نظافت محوطه راهروها و راه پله ها نظافت گلدانها و کاسه زیر آن -6

گردگيری و نظافت اطاقهایي که درب آنها پس از ساعات اداری بسته است در ساعات اوليه صبح قبل از -14

 .شروع کار اداری که بوسيله کارکنان کارفرما باز خواهد شد

اعم از آئينه  سرویس )ضد عفوني کردن آنها  نظافت و شستشوی کليه توالت ها و دستشویي ها و حمام و -11

 و رفع گرفتگي احتمالي لوله های فاضالب ( روشوئي و جالباسي ها. توالت

 گردگيری و نظافت  کليه رادیاتورهای شوفاژ و سایر لوازم حرارتي و برودتي موجود در محل کار  -12

 .تميز نمودن قرنيزها و پيش آمد گيهای داخل اطاقها  -13

ابه جایي و نقل و انتقال  اثاثيه و لوازم اداری شرکت در مواقع الزم حسب درخواست نماینده کارفرما ج -18

 .و غيره  بارهابه ان

ساختمان های .....نظافت نمازخانه و محوطه پارکينگ و تمامي بخشهای داخل آن و انبارملزومات و -15

 .شرکت 

 سایر همکاری های الزم حسب درخواست نماینده کارفرما -19

 :نظافت و عمليات هفتگي 

 شستشوو پوليش واکس کف اطاقهاو راهروها با دستگاه های پوليشرو مواد مخصوص  -1

 .تميز نمودن چهار چوب دربها و پنجره ها و شيشه ها  -2

شستشو و صيقل دادن کاسه توالتها و دستشویيها با مواد پاک کننده مورد لزوم و ضدعفوني کردن کليه  -3

 دستشوئي ها 

 .شستشو و تميز نمودن دیوارها و کاشيها ی سرویس بهداشتي-8

 .شستشو و نظافت کف موتور خانه وانبارها و حياط خلوت ونور گيرها-5

 .نظافت و شستشوی کامل ظرف زباله-9

 .تميز نمودن پریز های برق و کپسول های ضد حریق-7

 ( طبق نظر نماینده کارفرما)تميز نمودن کليه تابلوها و قابها،تمثالهاوفایلها و کمدها و کتابخانه ها-4

انجام عمليات هفتگي مربوط به اتاقهایي که درب آنها بعد از ساعت اداری و روزهای تعطيل بسته است در -6

 .توسط کار فرما  ساعات تعيين شده

 .گردگيری پرده کرکره ها و لوردراپه ها و هواکشها و بلندگوها -14

طبق نظر ... تميز نمودن کليه گوشي تلفنها و ماشين های اداری ازقبيل ماشين حساب ،فتوکپي،کامپيوترو -11

 .استفاده کنندگان از دستگاه های مذکور و با مواد پاک کننده مخصوص 

 :اهيانهنظافت و عمليات م

 .تميز نمودن دیوارها و کليه امور نظافت که الزم باشد بوسيله پيمانکار انجام شود -1



شستشوی پرده های کرکره و موکت ها و لوردراپه و مبلمان دفاتر در صورت لزوم با نظر نماینده کارفرما، -2

 .نظافت  پشت بام 

 .گردگيری وشستشوی کليه لوسترها و حبابهای سقفي -3

 :سه ماه یکبار عمليات

 .تميز نمودن کليه پرده های لوردراپه  و مبلمان و موکت ها و فرش ها  -1

 .شستشو ،تميز نمودن تابلوهای شرکت  -2

 .نصب کليه پرده ها که با هزینه کارفرما خشک شویي شده است   -3

 .شستشوی کليه موکت ها و فرشها بوسيله دستگاه موکت شویي  -8

 :عمليات شش ماه یکبار

 .نظافت وششتشوی نمای شيشه ای ساختمان  -1

 .شستشوی مبلمان و فرش های نمازخانه  -2

 : ارائه سرویس در موقع لزوم و بنا به تشخيص کارفرما

 .شستشوی کليه شيشه ها،پرده ها و دیوارها و لکه گيری موکتها و فرشها  -1

در شرکت و یا خارج (حسب مورد)بيني نشدهعمليات اتفاقي مانند برف روبي و کليه خدمات نظافتي پيش  -2

 .از شرکت با هماهنگي نماینده کارفرما 

در صورت امکان و هماهنگي با کارفرما ترتيبي اتخاذ شود که اکثر کارهای نظافتي قبل و بعد از : تبصره

                                                           ( .    از قبيل شستشوی موکت ها،پرده هاو غيره)سرویس اداری و همچنين روزهای تعطيل انجام گردد

 :آبدار خانه( ب
 طبق برنامه زمانبندی ارائه شده از طریق کار فرما،( سرو چای)پذیرایي از پرسنل  -1

 برگزاری جلسات و پذیرایي از مهمانان و مدعوین شرکت کننده در جلسات، -2

 استاندارد جهت شستشوی ظروف آبدار خانه،استفاده از مایع ظر فشویي  -3

شستشوی کامل آبدار خانه و ظروف موجود در آن روزهای پنجشنبه هر، هفته با مواد ضد عفوني کننده  -8

 .استاندارد و همچنين نظافت محيط آبدار خانه در پایان وقت هر روز

به ....(ویي استاندارد و تنظيفات و مایع دستش) تهيه کليه لوازم مورد نياز اعم از مواد شوینده مصرفي -5

 ،.عهده پيمانکار است

 .نظافت و حفاظت از وسایل ولوازم آبدار خانه -9

واجد شرایط و دارای تجربه الزم  پيمانکار موظف است که نيروی انساني خود را از افراد مورد اعتماد،: تبصره

مخصوص ) مهر شده شرکت ،کارت بهداشتانتخاب نماید وتمامي کار گران مي بایست دارای کارت شناسایي 

برگ عدم سوپيشينه ،کفش و لباس متحدالشکل با نام ونشان  بيمه تامين اجتماعي،( نيروهای آبدار چي

 .از جنس مرغوب برای نظافتچي و آبدارچي که مورد تایيد کارفرما قرار گيرد( دو نوبت در سال)پيمانکار 

 :خدمات (ج
 .با برنامه زمانبندی اعالم شده از سوی کار فرما... رخانه وشامل نظافت و آبدا: خدمات - 1



پيمانکار متعهد است جهت نظارت بر نحوه انجام  اموری که از طرف کارفرما محول مي شود نماینده : 1تبصره

ای تام االختيار را بصورت کتبي به کار فرما معرفي نماید که دارای حد اقل مدرک تحصيلي دیپلم و تجربه 

بدیهي است پرداخت کليه حقوق و مزایای قانوني این نماینده نيز بعهده پيمانکار  .این زمينه باشد مفيد در

شایان ذکر است تمامي وظایف موضوع قرارداد مي بایست توسط ناظر پيمانکار بصورت مداوم .خواهد بود

 .نظارت ورفع اشکاالت احتمالي گردد

اب و غذای نيمروزی پرسنل پيمانکار هيچگونه تعهد و شرکت در خصوص تهيه سرویس ایاب وذه:  2تبصره 

 .مسئوليتي ندارد

 :سایر شرایط

( حقيقي یاحقوقي)غير  اشخاص را به  (قرارداد)پيمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتي از موضوع مناقصه  -1

 .ندارد

و یا اجراء مفاد قرارداد از طریق دستگاه مراجع ذیصالح قضایي پيگيری  خواهد  تفسيراختالفات ناشي از  -2

 .شد

سایر موارد قيد نشده در قرارداد مطابق با قوانين و مقررات دولت جمهوری اسالمي ایران و شرایط مناقصه -3

 .خواهد بود

قانون برگزاری مناقصات و آئين برنده یا برندگان مناقصه از بين واجدین شرایط بر اساس قوانين مربوطه و -8

 .نامه معامالت شرکت تعيين مي گردد

به پيشنهاداتي که مشروط ،مبهم ،ناخوانا،ناقص مخدوش و یا خارج از مهلت مقرر ارائه گردد و یا شرایط -5

 .شرکت در مناقصه را رعایت نکرده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد

احتمالي قيمت ها در طول مدت قرارداد نخواهد داشت و شرکت کارفرما تعهدی در مورد  افزایش های -9

 .کنندگان باید در ارائه قيمت دقت الزم را داشته باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


