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 استعالم بها
 از: دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان(مجتمع پرديس)

 به:مديريت محترم شركت:............

صادره در نظر دارد نسبت به نگهداري فضاي07/12/97خمور18863/97/111احتراما معاونت دانشجويي فرهنگي با استناد به مجوز شماره
كل محوطه مجتمع وامور فضا و تنظيف سبز،خوابگاههاي( گلديس،كمالوند،گلستان)اقدام نمايد. لذايسبزهمراه با پيراستن وآراستن، ترميم

و تائيد آن اقدام فرمائيد:  خواهشمند است نسبت به ارائه قيمت پيشنهادي خود درجدول مربوطه
 موضوع:

و تنظيف محوطه مجتمع و خوابگاههاي دانشجويي پرديس خريد خدمات نگهداري فضاي سبز همراه با پيوستن وآراستن،ترميم
 شرايط كار:

 بار درهفته ودربعضي مواقع هرروز.2شستشوي محوطه-1
 وز.بار درر2تنظيف محوطه وجمع آوري شاخ وبرگ درختان وآشغال به صورت روزانه ودر بعضي مواقع-2
 آب پاشي باراني گلها،چمن ها ،درختان به صورت روزانه-3
و موارد غيره-4 و ساالنه  اصالح هرس پا بيل سمپاشي قلمه زدن كود دادن چمن زني به صورت هفتگي ماهانه
ن تضمين به كارفرما درصدمبلغ قرارداد به عنوا10به منظور اطمينان از انجام تعهدات از سوي پيمانكار،الزم است در زمان عقد قرارداد-5

 تسليم شود.
 ارائه گواهي تعيين صالحيت از اداره كار-6
پيمانكار مي بايست برنامه كاري خود را بر اساس برنامه ابالغ شده از سوي كارفرما تنظيم نمايدوهمچنين موظف است در قبال كارهاي-7

و به صورت هفتگي دراختيار كارفرما قرارده د.انجام شده گزارش كار تهيه
و اشجارو ساير امكانات مجتمع،زيرا در غير اينصورت پيمانكار مسئول جبران خسارت برابر با نظر-8 عدم ايراد خسارت به فضاي سبز

و كارفرما راسا مي تواند از تضمين ويا صورت وضعيت كاركرد كسر نمايد.  كارشناس مي باشد
خ-9 و منابع گياهي را به  ارج از مجتمع ندارد.پيمانكار حق خروج هيچگونه مواد

و امكانات مختلف مجتمع به منظور توليد نباتات باغباني وزراعي را ندارد.-10  پيمانكار حق استفاده خصوصي از اراضي
و مهارت كارگربايد به تاييد ناظر رسيده باشد.-11  پيمانكار مي بايستي از كارگران با توانائي ومهارت الزم استفاده كند،ميزان توانايي
و ماليات وغيره...)به عهده پيمانكار مي باشد.-12 (اعم از بيمه  كليه كسورات قانوني
 دانشگاه در رد يا پذيرش هريك از استعالم ها،مختار است.-13
 درصد،اختيار تام دارد.25دانشگاه نسبت به افزايش يا كاهش مقدار موضوع قرارداد به ميزان-14
و نمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معامالت<<قانونيت موضوع پيمانكار اقرار مي نمايد مشمول ممنوع-15 راجع به منع مداخله وزرا

و كشوري مصوب ديماه ،نمي باشد؛درصورت اثبات ممنوعيت پيمانكار از ورود به معامالت دولتي،كارفرما داراي حق فسخ>>1137دولتي
 استوخواهد توانستخسارت خود را از تضمينات يا مطالبات جبران نمايد.

 پيمانكارحق واگذاري امور را،جزئا يا كال به غير ندارد.-16
به-17 و ، به ميزان خسارت وارده،ازمحل تضمينات وي كسر نفع خود كارفرما مجاز است در صورت ايراد هرگونه خسارت توسط پيمانكار

 ضبط نمايد.
ته-18 و تحويل نمايد.پيمانكار متعهد است موضوع قرارداد را مطابق مشخصات مورد نظر كارفرما  يه



 بسمه تعالي

و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي
 دانشجويي فرهنگيمعاونت

������� : 
��� ��–������� 4
��� �� �
��–���� ����� 
�����381351698 
: ��� 6200149   : �����6200149 

: !"�# $%
� http://lums.ac.ir 
: �&�����&�' !�� $%
� edu_res@lums.ac.ir il :ma-E

: 4875شماره
: 20/03/98تاريخ

:  پيوست

 پيمانكار اقرار مي نمايد از مقتضيات محل،اطالع كامل داشته ودارد.-19
(اعم از:دستمزد-20 و مسئوليت پرداخت حقوق كاركنان و...)- كارفرما هيچگونه مسئوليتي در برابر كاركنان پيمانكار نخواهد داشت بيمه

 برعهده پيمانكار خواهد بود.
هم-21  كاري با ناظر قرارداد، مي باشد.پيمانكار موظف به
و نكات ايمني مي باشد.-22  پيمانكار موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه واگذاري كننده(كارفرما)،حفظ اسرار
و به صورت كتبي به اطالع كارفرما برسد.-23  هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد(پيمانكار)تا اتمام قرارداد ميبايست فورا
، تحويل امور عمومي مجتمع27/03/98مورخ شنبهدوزم است پيمانكار عزيز پس ازتكميل فرم حاضر آن را تا پايان وقت اداري روزال-24

 نمايند.
 جاده خرم آباد بروجرد)3نشاني واحد امورعمومي(خرم آباد كيلومتر

ب000/120/33مبلغ تضمين شده شركت در مناقصه بانك ملي0111296716004ه شماره حسابريال ميباشد كه به صورت وجه نقد
و ارائه گردد.  شعبه آزادي بنام معاونت دانشجويي فرهنگي واريز

 جدول پيشنهاد قيمت قيمت پيشنهادي ( ريال)

و حروف ........مبلغ ماهانه به عدد....................  ....................ريال....................ريال

 مبلغ ساليانه.....................................................ريال


