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 .مراجعه گردد بافق اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و جهت دريافت اصل اسناد بايستي به شهرداري

 دعوتنامه شركت در مناقصه

 : موضوع مناقصه ( 1

 بافق یشهردار یعمران یبرپروژه هاعالیه و نظارت مقیم نظارت مشاوره و 

 : محل كار ( 2

 . بافق می باشد سطح شهر و سایر عملیاتهای عمرانی اصلی و فرعی و پیاده روهامعابر کلیه پارکها و 

 :شرح مختصر كار (  3

 انجام پروژه های عمرانی سطح شهر  نظارت کارگاهی برکنترل و بررسی عملکرد پیمانکاران و صورتجلسات و صورت وضعیتها و  تهیه اسناد مناقصات و 

 : مدت اجراي كار ( 4

 .سال شمسی تعیین می گردد  یکمدت اجرای کار

 : دستگاه نظارت( 5

 .به عهده واحد عمران شهرداری می باشد  مشاورنظارت برعملکرد 

 :ه مناقصه گزار دستگا( 6

 . بافق می باشد شهرداری 

 :مبلغ تضمين شركت در مناقصه ( 7

می باشد که باید مطابق یکی از روشهای زیر همراه با اسناد در پاکت سربسته و ممهور بهه دسهتهاه   ریال  000/000/200مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -1

 . مناقصه گزار تسلیم شود 

 کار فرما  ضمانت نامه بانکی به نفع – 1-7

  اوراق مشارکت -2-7

 . نزد بانک تجارت شعبه بافق 2024002200واریزوجه نقد به حساب شماره  -3-7

این ضمانت نامه ، باید طبق . مدت اعتبار تضمین نامه های فوق باید حداقل سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیهر نیز قابل تمدید باشد

 .مین برای معامالت دولتی تهیه و ارائه شودیین نامه تضآ

 : اسناد مناقصه و تحويل خريد( 8

 . به شهرداری بافق مراجعه نمایند 24/12/1306مناقصه حداکثر تا تاریخ شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق  -8-1

 .می باشد  62/12/06( از ظهر بعد  12: 00ساعت)پایان وقت اداری  قبل از مهلت تسلیم پیشنهادها تا آخرین -8-2

 :نشاني محل تسليم پيشنهادها ( 0

 00205450500: تلفن –دبیر خانه شهرداری –شهرداری بافق  ه ( ع)ه ابتدای بلوار امام علی( ع)میدان امام حسین  – بافق

 ( 8571501777: ) کدپستی (03032323031): فاکس

 . باید به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده رسیده و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوتنامه  (10

شهرداری ضمن ضهب  کلیهه ضهمانتنامه ههای و کارکردههای پیمانکهار بهه نفهع         هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد  دهندگان با هم تبانی کرده اند  ( 11

داوطلب شرکت در مناقصه می بایست پیشنهاد قیمت خود را به همراه سایر مدارك و پیشنهادات  - .قدام خواهد نمود شهرداری نسبت به فسخ قرارداد نیز ا
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به ترتیب بندهای مشهروحه يیهل قهرار     (و د  ج ،ب  ،الف ) پاکت سربسته و الك و مهر شده چهارمورد نظر در مناقصه مربوطه را به طور جداگانه در  -12

نیز يکر مناقصه در موعد مقرر به دسهتهاه   و مشخصات خود و و تلفن ثابت و همراه  پاکت سربسته و الك و مهر شده با يکر دقیق آدرسداده و مجموعاً در 

 .مناقصه گزار تسلیم نماید 

 قهرار  (و د الفف،ب،ج  )پاکهت  چهارمنظور از پیشنهاد مناقصه ، تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهای يیل است که حسب مورد در داخل یکی از   -13

 .داده می شود

 .اصل و تصویر تضمین شرکت در مناقصه که  باید طبق شرح مندرج در دعوتنامه مناقصه تهیه گردد :شامل "الف"پاكت : 13-1

 مربوط به پيشنهاد فني در مناقصه "ب"پاكت : 13-2

 :اسناد ومدارکی که می بایست در پاکت ب قرارداده شوند عبارتند از 

 (فرم پیوست اسناد  ) 1337رگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب سال ب  -1

 رزومه و شرح فعالیت های انجام شده توس  شرکت مرتب  با موضوع پیمان  -2

 دعوتنامه  -3

  (نمونه قراردادو  خصوصی ، شرح کار)شرای  مناقصه   -3

دارنهدگان   شناسنامه و كارت ملفي رونوشت مندرج در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار و همچنین  اساسنامه و آگهي آخرين تغييراترونوشت   -0

یهد بها موضهوع    شایان يکر است که موضوع اساسهنامه ضهرورتاً با   .و عنداالقتضاء سایر مدارك مربوطه  امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی تعهد آور

 .مناقصه مطابقت داشته باشد 

سازمان صادره توس  یا سایر موارد عمرانی در زمینه شهرسازی یا راه سازی  مشاور 3پايه در رشته، تخصص و  گواهينامه تشخيص صالحيتتصویر  -1

  (الزامی است.) مدیریت و برنامه ریزی کشور

 مربوط به پیشنهاد قیمت "ج"پاكت :13-3

سربسهته   نوع مناقصه و مشخصات پيمانكار به همراه آدرس و شماره تلففن پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بهر روی آن   د شاملپاكت : 13-4

 .والك و مهر شده تحویل دبیر خانه گردد
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 .مراجعه گردد بافق اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و جهت دريافت اصل اسناد بايستي به شهرداري

 شرايط خصوصي

است کهه تعیهین تکلیهف برخهی از      18/02/1351مورخ  1107013/51بخشنامه این شرای  خصوصی در توضیح و تکمیل موادی از بخشنامه شماره 

از اینهرو هرگونهه نتیجهه گیهری و     . موارد در آنها به شرای  خصوصی پیمان موکول شده است و هیچهاه نمی تواند مواد بخشنامه مذکور را نقض کند 

شماره و حهرو  بهه   . کور بی اعتبار است تفسیر مواد مختلف این شرای  خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در بخشنامه مذ

 است 18/02/1351مورخ  1107013/51بخشنامه شماره کار رفته در مواد این شرای  خصوصی همان شماره و حرو  مربوط به آن در 

می تهوان  سرناظر  د توانمندیپیشنهاد مشاور و موافقت کارفرما ،در موردرصورت ) سال سابقه کار اجرایی  10و فردی با مدرك کارشناسی : سرناظر 1-8-1

که توانایی سرپرستی اکیپ نظارت را داشته باشد و کارکرد ایشان در زمان انجهام قهرارداد بهه تائیهد     عمرانی در پروژه های ( سوابق تا دوسال نیز کاهش یابد

  کارفرما برسد

 :وظايف  -2

 .پیش بینی شده است  11/03/1375مورخ  1250/102 -577/03شنامه بخو و پیوستهای آن 18/02/1351مورخ  1107013/51بخشنامه آنچه در  -2-1

 مشاور –می شود  هدادر دردفتر مرکزی یا دفتر کارگاه که توس  کارفرما در اختیار مشاور قرا)تهیه اسناد مناقصات عمرانی و کنترل و تکمیل آنها  -2-2

 ( ام دهد مجاز است تهیه و تکمیل اسناد مناقصات را در دفتر مرکزی خود انج

 برای مناقصات متوس  ویا معامالت کوچک میباشد در تمامی موارد منظور از مناقصه ، ترك تشریفات یامناقصه برای معامالت عمده و یا استعالم بها: تبصره 

 ( عوت کارفرمابا د)داد شهرداری می باشند ردر جلسات مشترك کارفرما با سایر طراحان و مشاوران که طر  قراو اظهار نظرشرکت  -2-3

کنترل پروژه و کلیه امور بررسی صورت وضعیتها وصورتجلسات کارگاهی و کارهای انجام شده و ، ن و کارفرما اانجام مراحل عقد قرارداد با پیمانکار -2-3

 در اجرای قرادادهای فی مابین کارفرما و پیمانکاران تا مراحل تحویل موقت و تحویل قطعی کارالزم 

 کی پیمانکاران عمرانییکنترل میزان پیشرفت فیزرش و شرح عملیات های اجرایی واحد عمران به صورت ماهیانه و تهیه گزا -2-0

مشاور مسئول کلیه پرداختهای به پیمانکاران می باشد و درصورت بروز ) کنترل صورت وضعیتها و جلوگیری از هرگونه اضافه پرداختی به پیمانکاران  -2-1

 ( مشاور صورت گرفته باشد می بایست مشاور خسارت وارده به شهرداری را جبران نماید(سهوا یا عمدا )که بر اثر قصور ی هرگونه اضافه پرداخت

چنانچه عوامل نظارت کارگاهی موفق به اخذ مدرك تحصیلی باالتر در رشته يیرب  شوند کارفرما هیچهونه تعهدی نسبت به اضافه پرداخت بابت  -3-7-3

 یلی نخواهد داشت و سنوات براساس مدرك تحصیلی شروع به کار افراد محاسبه می شودتغیرات مدرك تحص

بهه همهین    داری پرداخت نمهی کنهد  شهرداری هیچهونه هزینه ای بابت تامین غذا، سکونت و ایاب و يهاب عوامل نظارت از محل سکونت تا محل شهر  -6

   .می مورد تایید شهرداری قرارداد عقد نمایدبا ناظرین حاضر یا عوامل نظارت بومشاور می تواند منظور 

 .هیچهونه هزینه ای بابت ایاب و يهاب عوامل نظارت پرداخت نخواهد شد  -1-1

کلیه هزینه های مربوط به دفتر کار و تجهیزات الزم اداری و گرمایش وسرمایش و دفتر کار عوامل نظارت در محل واحد عمران شهرداری بافق بوده و  -1-2

 .می باشد کارفرمابه عهده ... ت رایانه ای و مخابراتی و تجهیزا

اری یا بی دقتی توس  عوامل دستهاه هرگونه خسارت که به علت سهل انه)  کارفرما می باشدهزینه های نههداری و بهره برداری از دفتر کار به عهده  -1-3

در صورتی که اسناد و مهدارکی از کهار را مشهاور بخواههد و      ضمنا( ور کسر می گرددنظارت و مشاور به دفتر کار یا تجهیزات اداری وارد گردد از حساب مشا

 .انجام آن از نظر شهرداری بالمانع باشد هزینه های اضافه آن به عهده مشاور می باشد
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ه شود هیچهونهه اضهافه پرداختهی بابهت     مشاور نیازی به تامین دفتر کار در محل شهرستان ندارد و با توجه به اینکه مقرر شده از عوامل بومی استفاد -1-3

انجام خهدمات نظهارت از جانهب    و در صورتی که عامل یا عوامل دستهاه نظارت به پیشنهاد مشاور از افراد غیر بومی تعیین گردد  سکونت پرداخت نمی شود

 . نه اضافه به ایشان پرداخت نمی شود و پرداختها با شرای  افراد بومی برای ایشان صورت میهیرد ایشان به تائید کارفرما برسد هیچهونه هزی

بین کارگاه و محل سکونت دائمی عوامل نظارت که خدمات خود را به صورت دوره ای  رفت بین محل کارگاه و دفتر مرکزی و آمد و رفت هزینه آمد و -1-0

 .می باشد تعوامل نظارانجام می دهند به عهده 

در صهورتی کهه در قهرار    تامین وسایل جابه جایی بین کارگاههایی که پیمانکاران و یا واحد های اجرایی شهرداری مشغول به کهار مهی باشهند    : خودرو -0

ه عههده نهاظر مربوطهه و یها     به  ینی نشده باشدو درصورتی که در قرارداد پیمانکار پیش ب به عهده کارفرما می باشددادهای پیمانکاران پیش بینی شده باشد 

 .شرکت مشاور می باشد 

 پاداش -12

در یک سال را دریافت خواهد نمود و متوس  حق الزحمه ماهیانه تمامی عوامل % 00تاارائه نماید با تائید کارفرما  در صورت اینکه مشاور خدمات شایسته ای

 .پاداش به حساب عوامل نظارت کارگاهی بسته به تالششان واریز نمایدکور را به عنوان از مبلغ مذ% 00برهمین اساس مشاور نیز می بایست 

شاخص خدمات ویههه   قابل محاسبه خواهد بود و 18/02/1351مورخ  1107013/51پیوست بخشنامه شماره  7متوس  حق الزحمه ماهانه براساس رابطه *

 .در نظر گرفته خواهد شد بخشنامه مذکور  12بند نیز برهمان اساس 

 .هونه پیش پرداختی به این قرارداد صورت نخواهد گرفت چهی: ش پرداختپي -15

 ژه هاي عمراني شهرداري بافق  نحوه قرارداد في مابين شركت مشاور و ناظرين مقيم جهت كنترل و نظارت برو

يد گردد و در طول مدت قرار تائو واحد عمران ( شهرداري بافق )حراست دستگاه نظارت  سطصالحيت كليه ناظرين مقيم مي بايست تو( الف 

 داد درصورت لزوم با اولين اعالم كارفرما ، مشاور مي بايست بدون هرگونه اعتراض نسبت به بركناري ناظر مقيم اقدام نمايد

 قرارداد في مابين مشاور و ناظرين مقيم مي بايست به شرح ذيل تعيين گردد (ب

 مبلغ ماهيانه شرح رديف

 ماهيانهپايه حقوق  1

 (روز درهرماه30)

بخشنامه  پيوست 5جدول ضميمه شماره  ناظر براساسحق الزحمه مبناي مبلغ  038/0معادل 

 18/02/1306مورخ  1157563/06

 روز در هرماه كه در پايان قرارداد به ناظر پرداخت ميگردد 5معادل دستمزد حقوق پايه روزانه بابت  عيدي 2

 روز در هرماه كه در پايان قرارداد به ناظر پرداخت ميگردد 5/2بابت  معادل دستمزد حقوق پايه روزانه سنوات 3

بن كارگري وهزينه  4

مسكن و عائله 

 مندي

 و

و بن  ساير مزايا  

 نقدي يا سبد كاال

و بن نقدي و سبد  ساير مزاياو بن كارگري وهزينه مسكن و عائله مندي)كل مزاياي پرداختي به ناظران 

براساس جدول ضميمه شماره )مجموع حقوق پايه تمامي ناظران % 42معادل در هرماه مي بايست ( كاال

محاسبه گردد ليكن مقدار آن براي هر ناظر مي ( 18/02/1306مورخ  1157563/06بخشنامه  پيوست 5

 تواند متغير باشد

بن كارگري و هزينه مسكن و عائله مندي مي بايست در پرداختهاي ماهيانه و فيش حقوقي :  1تبصره 

 فراد برابر با قوانين اداره كار مشخص و پرداخت گرددا
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با توجه به ميزان كار و توانايي افراد و حجم پروژه ساير مزايا بخشي از حقوق ثابت افراد كه :  2 تبصره

براساس جدول ) حقوق مبناي ناظر% 50تا حداكثر % 25هاي تحت نظارت ناظر مقيم ماهيانه از حداقل 

به صورت ماهيانه مي بايست به ( 18/02/1306مورخ  1157563/06خشنامه ب پيوست 5ضميمه شماره 

 ناظر پروژه پرداخت گردد 

مشاور مي بايست در طول سال طي سه مرحله به هر يک از عوامل نظارت كارگاهي خود  : 3تبصره 

 ريال بن نقدي يا سبد كاال اعطا نمايد  000/000/10مجموعا مبلغ 

براساس ساعات كار تائيد شده توسط كارفرما مي باشد و نحوه محاسبه مبلغ هرساعت اضافه كاري  اضافه كاري 5

 اضافه كار براساس قوانين اداره كار و با درنظر گرفتن حقوق پايه براساس رديف يک همين جدول

بخشنامه  پيوست 5جدول ضميمه شماره  ناظر براساسحق الزحمه مبناي مبلغ  038/0معادل )

 مي باشد (18/02/1306مورخ  1157563/06

ماه حقوق و اضافه كارعوامل نظارت كارگاهي و سرپرست دستگاه  دومشاور مي بايست توان پرداخت  پرداختها 6

 ارسال نموده است را داشته باشددادشان را به كارفرما رنظارت كه نمونه قرا

 

د جزء تعهدات مشاور بوده و كارفرمفا هيچگونفه تعهفدي در    مي گردآنچه در رديفهاي حقوق ناظرين مقيم توسط مشاور پيش بيني : تبصره 

مفورخ   1157563/06بخشفنامه شفماره   و كارفرما صورت وضعيت مشفاور را براسفاس    خصوص اشتباه يا ضرر و زيان مشاور نخواهد داشت

نمايفد و هيچگونفه تعهفد و    محاسبه و پرداخت مي ( واحد عمران شهرداري بافق)و كاركرد تائيد شده توسط دستگاه نظارت   18/02/1306

ودر صورت تاخير درپرداخت حقوق ناظرين كارفرما حقوق افراد را براساس قرارداد بين ناظر  .پرداخت ديگري در اين خصوص نخواهد داشت 

يز مي نمايد باالسري از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي نمايد و حقوق ناظرين را راسا به حساب ايشان وار% 15و شركت مشاور محاسبه و با 

 باالسري كسر شده را به حساب درآمد شهرداري واريز مي نمايد% 15و 

                                                              :                   مناقصه گر                                                                                                                                                 

                                                                   ...................شركت                                                                                                                                             
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 .مراجعه گردد بافق اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و جهت دريافت اصل اسناد بايستي به شهرداري

 :شرايط وتعهدات

 .می باشد وکارفرما هیچهونه مسئولیتی در این رابطه ندارد مشاوراعم از بیمه ، حوادث و غیره بطور کامل بعهده  مشاور مسؤلیت کلیه کارکنان -1

و سایر موارد تامین تسهیالت رفاهی و ایمنی  ، اخراج، لیات،مابیمه تکمیلی ،  بیمه عمر ، بیمه بیکاری ، بیمه ، مسئولیت کامل آموزش ،حوادث ، مشاور -2

 .همسان با کارکنان کارفرما به عهده خواهد داشت  را هماهنگ و ماتعنوان شده در شرای  کاری منضم به شرح خد

 .یهر معرفی نمایندطرفین موظف هستند که نمایندگان و ناظرین خود را با اختیارات کافی پس از امضاء قرارداد بصورت کتبی به یکد -3

ماه پس از عقد قرارداد نسبت به تهیه وتامین لباسکار،کفش و سایر وسهائل کهار و ایمنهی کارکنهان خهود هماهنهگ بها         متعهد است حداکثر یک مشاور -3

 .نیروهای کارفرما اقدام نماید

 .میباشد مشاور مقررات جاری کشور آمده بعهده کسورات قانونی آنچه در قوانین و -0

 .شود که مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در کارهای دولتی نیست هد میمتع مشاور -1

 . در صورت شرای  فورس ماژور و حوادث قهری مطابق شرای  عمومی پیمان عمل خواهد شد -7

 واهد داشتمی باشد و کارفرما هیچهونه مسئولیتی برای تهیه وسایل و ابزار کار نخ مشاورتهیه کلیه وسایل و ابزار کار به عهده  -8

ماه بعد بپردازد و نمی تواند بهه بهانهه عهدم دریافهت صهورت       پانزدهمموظف است حقوق پرسنل خود را در تاریخ معینی از هرماه حداکثر تا روز  شاورم -5

را پرداخهت ننمایهد،   در مهلت مذکور حقوق کارکنان خود  مشاورضمناً در صورتیکه . وضعیت از طر  کارفرما، حقوق کارکنان خویش را به تعویق اندازد

باالسهری محاسهبه و از   % 10از سوی کارفرما راسا اقدام خواهد شد و هزینه حقوق پرداخت شهده بها   پرداخت حقوق ناظرین و عوامل نظارت کارگاهی ، 

به . می باشد مشاورت از ضمنا در صورت تکرار این امر کارفرما مجاز به فسخ قرارداد بصورت یکجانبه و اخذ خسار. کسر می گردد مشاورصورت وضعیت 

 .موظف است یک نسخه از قرارداد با عوامل خود را به کارفرما تحویل دهد مشاورهمین منظور در ابتدای شروع به کار عوامل نظارت، 

و اشند انتخاب کرده مورد نیاز خود را از بین ساکنین حدود محل کار، که صالحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته ب عوامل نظارت بایستی مشاور -10

معرفهی   مشهاور بهه   از افراد بومی انتخاب ومورد نیاز عملیات موضوع پیمان را بشرط داشتن صالحیت کار عوامل نظارتمی تواند نیز کارفرما  .بکارگمارد

ا در اولویت بهه منظهور نظهارت در    درصورت تائیدصالحیت افراد معرفی شده می بایست ایشان ر، پس از بررسی صالحیت و توانایی افراد  مشاورو  نماید

 . داده و درصورت نیاز نسبت به عقد قرارداد با ایشان اقدام نمایدپروژه های شهرداری قرار 

د بهه تائیه   در صورتی که مشاور نتواند نیروی مورد نیاز را از افراد بومی تامین نماید مجاز به استفاده از نیروهای غیر بومی با تابعیت ایرانی کهه : تبصره 

 .کارفرما برسند می باشد 
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 .مراجعه گردد بافق اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و جهت دريافت اصل اسناد بايستي به شهرداري

 


