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 مزايده عمومي الصهخ

مدت یكك اكاش شمسكه بكه      به مزایدهرا از طریق  در بیرون شهر در محل دپوی زباله تفكیك پسمانددر نظر دارد عملیات  شهرداری بافق

  .واجد شرایط واگذار نماید پیمانكار

شهرداري بافق به آدرس به  20/11/69مورخ  نبهدوشتا پایان وقت اداري روز  دریافت اوراق مزایدهشرکت کنندگان می بایست جهت  -1

 (00205450500: تلفن تماس امور قراردادها) . مراجعه نمایند  ميدان امام حسين -بافق -یزد

 می باشد 20/11/69شنبه مورخ چهاربه دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  تسلیم پیشنهاد قیمتحداکثر مهلت  -5

 .ل شمسی می باشدمدت اجراي کار یك سا -0

 .دستگاه نظارت، واحد خدمات شهري شهرداري بافق می باشد -4

بانك تجارت مرکزي  5054005500بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  می باشدکه می ریال 0000000000مبلغ سپرده شرکت در مزایده  -2

 .شدنامه بانكی با شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 .مدت اعتبار تضمين نامه هاي فوق، باید حداقل سه ماه از تاریخ تسليم پيشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشد

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد کليه اسناد مزایده می -0

 :ملشا پاكت الف -1

 نامه  اصل و تصویر ضمانت

 :شامل  پاكت ب -5

اساسنامه مهر و امضاء شده شرکت و تصویر آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی و تصویر آگهی  ،(اشخاص حقيقی ) شناسنامه و کارت ملی  تصویر( الف

 .مطابقت داشته باشد مزایدهبا موضوع  شایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید. آخرین تغييرات شرکت در روزنامه رسمی

 دعوتنامه، قرارداد تيپ امضاء شده شهرداري بافق و کليه پيوست هاي قرارداد( ب

 .شامل فرم پيشنهاد قيمت می باشد پاكت ج -0

ه تلفن سربسته والک و مهر شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مزایده و مشخصات فروشنده به همراه آدرس و شمار پاكت د -4

 .شده تحویل دبيرخانه گردد

قاد قرارداد، با تضمين نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام کار، نزد کارفرما نگهداري می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انع -10

در غير اینصورت مزایده . که تفاوت قيمت کمتر یا برابر با ميزان تضمين دریافتی باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد می گردد شرایطی

 .تجدید خواهد شد
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 تفكيك پسماندعمومی انجام عمليات برگ پيشنهاد قيمت مزايده 

....................... ..................به کد اقتصادي ........................................... به عنوان مدیر عامل شرکت  ...................................به شماره ملی ................................. اینجانب 

، شرایط مزایده، تعهدنامه عدم شمول قانون منع آگهی مزایدهپس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء مسئـوليت در مورد مطالب و مندرجات 

ز جميع شرایط و عوامل  موجود از لحاظ و با اطالع کامل امذبور  عمومی اسناد مزایده مداخله کارمندان در معامالت دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و

 :انجام موضوع  مزایده پيشنهاد می نمایم که

 ریال.......................................... .............. مبلغ کله بموضوع مزایده فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده و قرارداد  .1

 .براي یك سال انجام دهم ( ریال ..............................................................................................................................................بحروف)

 :چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مزایده انتخاب شوم تعهد می نمایم که. 5 

 غ بعنوان اسناد و مدارک پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مزایده امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات، حداکثر از تاریخ ابال( فال

 .برنده مزایده تسليم نمایم

کارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و  ظرف مدت مقرر در پيمان کليه امكانات الزم را آماده و تجهيز نموده و شروع به کار نمایم و کليه( ب

 .مدارک مزایده ارائه نمایم

 .تأئيد می نمایم که کليه ضمائم و اسناد و مدارک مزایده جزء الینفك این پيشنهاد محسوب می شود. 0

گيرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظيم و مبادله نشده  بدینوسيله موافقت و تأئيد می نمایم که هرگاه این پيشنهاد مورد قبول دستگاه مزایده گزار قرار. 4

 .است، این پيشنهاد و ابال غ قبولی به عنوان یك تعهد الزم االجراء براي پيشنهاددهنده تلقی گردد

 

 شرح ردیف
 پایهمبلغ 

 (ریاش)ماهانه

( ریاش ) ماهانه مبلغ پیشنهادی

 همراه با مالیات بر ارزش افزوده

( ریاش ) ااالنه مبلغ پیشنهادی

 همراه با مالیات بر ارزش افزوده

1 
به شرح تفكيك پسماند انجام عمليات 

 مندرج در متن مزایده
0202220222  -------------- ------------
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 دپسمان تفكیكقرارداد نمونه 

 موضوع قرارداد .1ماده

شامل ، جداسازي، فشرده سازي، خرد کردن، بسته بندي در محل دپوي زباله در بيرون شهر پسماندها  تفكيكموضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات 

 .و انتقال آنها به مقاصد مربوطه

 مدت قرارداد .0ماده

در صورتی که . وق از تاریخ شروع بكار پيمانكار که بایستی همزمان با عقد قرارداد باشد تا یكسال شمسی خواهد بودمدت قرارداد با توجه به شرایط ف -0-1

نماید و پيمانكار حق  پيمانكار بعد از عقد قرارداد و به هر دليل از شروع عمليات استنكاف نماید، کارفرما می تواند ضمانت نامه پيمانكار را به نفع خود ضبط

 .ض و ادعاي خسارت را ندارداعترا

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت .3ماده

بحروف )ریال .................................. مبلغ قرارداد براي یكسال قرارداد و بابت موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مقطوعاً مبلغ به عدد  -3-1

 می باشد ( ریال..................................... 

 تضمین تعهدات و حسن انجام كار .0ماده

بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات تحویل ( ریال ) .................... ریال ................ و به مبلغ ............ مورخ ............. ....ضمانت نامه بانكی به شماره  -0-1

با تائيد  و اجراي دقيق، کامل، بدون عيب و نقص و بدون تاخير تمامی مفاد و تعهدات قرارداد و انجام کار صورتجلسه تنظيم از پس امورمالی گردید که

 . گردد می مسترد پيمانكار و درخواست پيمانكار به دستگاه نظارت

 تعهدات پیمانكار .5ماده

 ؛اجراي کليه تعهدات این قرارداد، دستورات و الحاقيه هاي ابالغی در چارچوب قرارداد از طرف کارفرما و صورتجلسات در طول اجراي پروژه -5-1

 .ننده بصورت شبانه روز در محل دپوي زباله جهت ساماندهی زباله ها بكارگيردپيمانكار بایستی یك دستگاه تراکتور همراه با را -5-0

نگهبانان ... مواد غذایی، حقوق و دستمزد و  ،کانكستامين نماید و تهيه پيمانكار بایستی نگهبان مورد نياز جهت نگهبانی شبانه روزي دپوي زباله را  -5-3

  . برعهده پيمانكار می باشد

را به هيچ شخص حقيقی ... موضوع قرارداد را جزئاً یا کالً به هيچ صورت حتی به صورت مشارکت، نمایندگی، سطح حقوق و پيمانكار حق واگذاري   -5-0

 .در صورت تخلف از این امر، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد و خسارت این امر نيز مستقيما بعهده پيمانكار می باشد. یا حقوقی ندارد

و انجام کليه ... سوخت ، الستيك، روغن ماشين آالت و  هاي مربوط به تامين کليه ابزارآالت و قطعات یدکی و مواد مصرفی مورد نياز ، هزینه کليه -5-5

 و هاي پرسنلی هزینه رانندگی، و راهنمایی و همچنين بيمه شخص ثالث و بدنه و تخلفات. عمليات سرویس و تعميرات به عهده و هزینه پيمانكار می باشد

 .باشد می تعهد پيمانكار در عوارض

پيمانكار موظف است مقررات بهداشت و ایمنی شهروندان، کارکنان و محيط کار آنها را بر طبق ضوابطی که از سوي مرکز بهداشتی مورد  -5-9

 .تأیيدشهرداري تعيين می شود با هزینه خود در محل اجراي این قرارداد به مورد اجراء گذارد

ر اساس قانون اداره کار و اداره بهداشت نسبت به تامين لباس کارکنان تحت امر خود اقدام نماید و مسئوليت عدم اجراي آن پيمانكار می بایست ب -5-0

 . متوجه پيمانكار خواهد بود
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با به کارفرما معرفی پيمانكار یك نفر را به عنوان نماینده تام االختيار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی هاي الزم در انجام موضوع قرارداد، کت -5-8

 .ریال از صورت وضعيت ماهانه پيمانكار کسر می گردد 0000000نماید و در صورت عدم دسترسی در هر بار مشاهده مبلغ 

اخل عادت دپيمانكار باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت کارفرما را رعایت کند و از آنچه کارفرما بالصراحه به او اختيار داده یا برحسب عرف و  -5-6

 .اختيار اوست تجاوز نكند

هيچگونه چنانچه پيمانكار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید سپرده پيمانكار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی مابين بدون نياز به  -5-12

 .تشریفات لغوشده تلقی می گردد

می تواند بدون نياز به تامين دليل از دستگاه هاي قضایی و مراجع ذیصالح چنانچه پيمانكار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما  -5-11

ز محل تضمينات نسبت به تنظيم صورتجلسه کارکرد که به تایيد دستگاه نظارت رسيده اقدام و یك نسخه از آن را تحویل پيمانكار نماید و خسارت وارده را ا

 .پيمانكار وصول و نسبت به قسخ قرارداد اقدام نماید

در صورتی که به علت بی احتياطی، بی مباالتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مسامحه و قصور پيمانكار، خسارتی به کارفرما یا  -5-10

دیه و  پرداختاشخاص ثالث یا کارکنان پيمانكار وارد شود و یا اینكه بنا دالیل مذکور جراحتی یا فوتی رخ دهد، کليه مسئوليت هاي آن تحت هر عنوان و 

در صورتيكه بنا به تصميم دادگاه، کارفرما . ارش و خسارات برعهده پيمانكار می باشد و کارفرما هيچ گونه مسئوليتی در پرداخت دیه، ارش و خسارات ندارد

 .محكوم به پرداخت دیه، ارش یا خسارات گردد، کارفرما حق مراجعه به پيمانكار و مطالبه و وصول آن را خواهد داشت

 .ستورت فسخ یا اتمام مدت قرارداد، کارفرما هيچگونه تعهدي نسبت به کارکنان پيمانكار ندارد و تسویه حساب با کارگران به عهده پيمانكار ادر ص -5-13

کارگري و با توجه به اینكه کارکنان بنا به دستور پيمانكار کار می کنند و از پيمانكار حق الزحمه دریافت می نمایند، هيچگونه رابطه کارفرمایی  -5-10

آنان و همچنين  فيمابين کارفرما و کارکنان پيمانكار وجود نداشته و نخواهد داشت و کارفرماي کارگران، شرکت پيمانكار می باشد و پرداخت حقوق و مزایاي

پاسخگویی به کليه دعاوي پاسخگویی به دعاوي احتمالی مطروحه از ناحيه کارکنان در شعب تشخيص و حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی و همچنين 

پيمانكار از هم اکنون برائت ذمه کارفرما را بدون . احتمالی حقوقی و جزایی در مراجع قضایی و شبه قضایی و اداري و مشابه آن به عهده پيمانكار می باشد

 .قيد و شرط پذیرفته و حق هيچگونه اعتراضی ندارد

ستورالعملهاي حفاظتی، ایمنی، بهداشتی و انضباطی و شئونات اخالقی در محل کار و نظایر پيمانكار متعهد و ملتزم می گردد کليه مقررات و د -5-15

 .آن را به نحو دقيق و مطلوب رعایت نماید

عی و ماليات کارکنان مرتبط باموضوع قرارداد و رعایت کليه مقررات و قوانين کار و مسئوليت حوادث از آن و پرداخت حق بيمه تامين اجتما -5-19

درصورت عدم انجام این تعهدات ، مسئوليت هرگونه خسارت ناشی . همچنين بيمه هاي مسئوليت مدنی،آتش سوزي موضوع قرارداد بر عهده پيمانكار است 

 .از حوادث مذکور ، صرف نظر از تقصير یا عدم تقصير به عهده پيمانكار می باشد

ریال جریمه خواهد شد که از محل ضمانت نامه بانكی یا دارایيهاي  000000000عدم رعایت هر کداميك از مفاد قرارداد، پيمانكار مبلغ به ازاي  -5-10

 .پيمانكار قابل برداشت است

ون فروشنده ،مطالبات و در صورت تخلف پيمانكار در ارتباط با مفاد قرارداد شهرداري مجاز ، مختار و محق خواهد بود ضمن برداشت نمودن کليه دی -5-18

 .خسارات خود را از محل تضمين این قرارداد ، هرگونه مطالبات احتمالی پيمانكار و یا به هر طریق مقتضی دیگر مطالبه وصول نماید 

و مبادرت به امضاء نموده پيمانكار اقرار مينماید با علم و آگاهی کامل کليه مفاد این قرارداد را مطالعه و هيچ گونه نكته مبهم در آن رویت ننموده  -5-16

 .است و ضمن اسقاط کافه خيارات حتی خيار غبن فاحش، حق هرگونه اعتراض بعدي را بدون قيد و شرط از خود سلب و ساقط کرد


