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خالصه مناقصه
شهرداري شهرستان بافق در نظر دارد انتظامات ساختمان هاي در اختيار خود را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي
واگذار نمايد .بدينوسيله از اشخاص حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل مي آيد.
 )1شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا تاریخ  79/20/51به شهرداري بافق به آدرس بافق -ميدان امام حسين
مراجعه نمایند .حداکثر مهلت تسليم پيشنهاد به دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  79/20/61می باشد (.تلفن
تماس امور قراردادها) 20200402022 :
 -0مدت قرارداد یك سال شمسی می باشد.
 -3دستگاه نظارت ،واحد حراست شهرداري بافق می باشد.
 -4مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  40202220222ریال می باشدکه می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  0204270022بانك
تجارت مرکزي شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانتنامه بانكی باشد.
مدت اعتبار تضمين نامه هاي فوق ،باید حداقل سه ماه از تاریخ تسليم پيشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشد.
 -1کليه اسناد مناقصه میبایست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف  ،ب  ،ج و د به شرح ذیل ارائه گردد:
 -5-1پاکت الف شامل:
اصل و تصویر ضمانتنامه
 -0-1پاکت ب شامل :
الف) تصویر اساسنامه مهر و امضاء شده شرکت و تصویر آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی و تصویر آگهی آخرین تغييرات شرکت در
روزنامه رسمی
ب) کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت
ج) دعوتنامه ،قرارداد تيپ امضاء شده شهرداري بافق و کليه پيوست هاي قرارداد
د) گواهی تایيد صالحيت اداره کار
ه) گواهی صالحيت از شهرداري بافق بابت انجام فعاليت هاي گذشته .گواهی صالحيت از تاریخ  79/20/57به بعد داراي اعتبار می باشد.
 -3-1پاکت ج شامل فرم پيشنهاد قيمت می باشد.
 -4-1پاکت د شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مناقصه و مشخصات فروشنده به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته
والک و مهر شده تحویل دبير خانه گردد.
 -6به قرارداد مذکور هيچ گونه تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمی گيرد.
 -9هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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برگ پيشنهاد قيمت مناقصه عمومی
اینجانب  .................................به شماره ملی  ...................................به عنوان مدیر عامل شرکت  ...........................................به کد اقتصادي
 .........................................پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء مسئـوليت در مورد مطالب و مندرجات آگهی مناقصه ،شرایط
مناقصه ،شرایط خصوصی و مشخصات فنی مناقصه ،تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و بطور کلی تمامی
مدارک و اسناد مناقصه عمومی مذبور و با اطالع کامل از جميع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام موضوع مناقصه پيشنهاد می نمایم که:
 -5موضوع مناقصه فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد به مبلغ کل ........................................................
ریال (بحروف ..............................................................................................................................................ریال ) براي یك سال انجام دهم.
 .0چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:
الف) اسناد و مدارک پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات ،حداکثر از تاریخ
ابالغ بعنوان برنده مناقصه تسليم نمایم.
ب) ظرف مدت مقرر در پيمان کليه امكانات الزم را آماده و تجهيز نموده و شروع به کار نمایم و کليه کارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج
در اسناد و مدارک مناقصه ارائه نمایم.
 .3تأئيد می نمایم که کليه ضمائم و اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفك این پيشنهاد محسوب می شود.
 .4بدینوسيله موافقت و تأئيد می نمایم که هرگاه این پيشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گيرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظيم و
مبادله نشده است ،این پيشنهاد و ابالغ قبولی به عنوان یك تعهد الزم االجراء براي پيشنهاددهنده تلقی گردد.
رديف

شرح

مساحت تقريبي

5

انتظامات ساختمان هاي شهرداري بافق

 004469مترمربع

مبلغ ماهيانه

مبلغ ساليانه

تذكرات -1 :پيشن هاد قيمت باید براساس آناليز بهاي حقوق و دستمزد نيروي کار و تعهدات پيمانكار در متن قرارداد باشد.
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ماده.6

تعهدات پيمانكار

 -6-6پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل دو ماه حقوق پرسنل تحت سرپرستي خود را داشته باشد تا در صورتيكه كارفرما بهر
علت قادر به پرداخت صورت وضعيت نبود كاركنان با مشكل مواجه نگردند .در صورت عدم پرداخت حقوق به دليل عدم پرداخت صورت
وضعيت 62 ،درصد از صورت وضعيت پيمانكار به عنوان جريمه كسر مي گردد.
 -0-6هيچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت .
 -0-6پيمانكار بصورت تمام وقت ( شبانه روزي ) پاسخگوي مسائل مربوط به موضوع مورد قرارداد است و در هرساعت از شبانه روز هر مسئله و مشكلی
براي ساختمانها ،تاسيسات ،اماکن و تجهيزات و کال تمامی موارد قرارداد پيش آید پيمانكار موظف است سریعا و در حداقل زمان نسبت به رفع معضل اقدام
نماید .درغير اینصورت هرگ ونه خسارت اعم از مالی و جانی وارد گردد پيمانكار جوابگو بوده و می بایست از عهده جبران خسارت برآید
تبصره :پيمانكار در روزهاي تعطيل نيز ملزم به تامين نيروي الزم جهت اجراي موضوع قرارداد می باشد.
تبصره :پيمانكار در صورت عدم حضور نگهبان تعيين شده به هر علتی از قبيل بيماري و مرخصی فوراً موظف به تامين نيروي جایگزین می باشد.
 -4-6تهيه و تامين لباس و کفش متحدالشكل و سایر تجهيزات و لوازمی که جهت ایمنی الزم است ( طبق قوانين و عرف کاري ) با رعایت نظر کارفرما یا
دستگاه نظارت به عهده پيمانكار می باشد.
تبصره :پيمانكار موظف است جهت تهيه و تامين لباس و کفش متحدالشكل ساليانه  302220222ریال براي هر نفر در نظر بگيرد.
 -2-6پيمانكار می بایست جهت حفاظت از پارک ابشار یك دستگاه پراید مدل  72به باال کولر دار و بدون راننده تمام وقت در اختيار کارفرما قرار دهد و
کليه هزینه هاي نگهداري و تعميرات و سوخت خودرو و  ....برعهده پيمانكار می باشد.
 -1-6پيمانكار حق استفاده از نيروهاي انتظامات در دیگر واحدهاي شهرداري را ندارد و در صورت مشاهده به ازاي هر مورد مبلغ  102220222ریال از
صورت وضعيت پيمانكار به عنوان جریمه کسر می گردد و در صورت تكرار قرارداد به صورت یكطرفه از طرف کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام
تعهدات و حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می گردد.
 -9-6پيمانكار موظف است برنامه تنظيمی و لوحه نگهبانی پرسنل جهت حفظ و حراست از اماکن و تاسيسات و انبار و  ...را تهيه و به تایيد کارفرما
برساند و نيروهاي مذکور بایستی دقيقا برابر لوحه موصوف انجام وظيفه نماید .در صورتی که لوحه یاد شده تنظيم نگردد یا پيمانكار در انجام بخشی از
وظایف یاد شده قصور نماید و با تشخيص دستگاه نظارت  52درصد از صورت وضعيت ماهانه کسر می گردد.
 -4-6مراقبت از لوازم و تجهيزاتی که از سوي کارفرما در اختيار پيمانكار قرار می گيرد ،نزد پيمانكار بصورت امانت بوده و نامبرده مسئول جبران هرگونه
خسارات و تعدي و تفریط احتمالی بوده و در صورت عمدي بودن این کار ،عمل وي مصداق خيانت در امانت را دارد.
 -7-6چنانچه در طول مدت قرارداد دستگاه ها وتجهيزات مرتبط با فعاليت پيمانكار دچار خرابی یا عيب گردد ،اجراي تعميرات و پرداخت هزینه هاي آن
کال برعهده پيمانكار است.
 -62-6پيمانكار موظف است حقوق پرسنل خود را در تاریخ معينی از هرماه حداکثر تا روز دهم ماه بعد بپردازد و نمی تواند به بهانه عدم دریافت صورت
وضعيت از طرف کارفرما ،حقوق کارکنان خویش را به تعویق اندازد .ضمناً در صورتيكه پيم انكار در مهلت مذکور حقوق کارکنان خود را پرداخت ننماید ،از
سوي کارفرما راسا اقدام خواهد شد و هزینه حقوق پرداخت شده با  %51باالسري محاسبه و از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد .ضمنا در صورت
تكرار این امر کارفرما مجاز به فسخ قرارداد بصورت یكجانبه و اخذ خسارت از پيمانكار می باشد.
 -66-6پرداخت اضافه کاري کارگران و عيدي ،سنوات ،حق مسكن ،بن کارگري ،حق اوالد ،مرخصی ساليانه و سایر مزایایی که باید طبق قوانين و مقررات
به کارکنان پرداخت شود به عهده پيمانكار است.
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تبصره :5مالک محاسبه هزینه هاي حقوق و دستمزد پرسنلی کارکنان برا ساس ضوابط اداره کار می باشد ضمنا سنوات کاري نيرو در پرداخت حقوق لحاظ
گردد و طرح طبقه بندي الزامی می باشد .در صورت عدم رعایت بند مذکور به ازاي هرکداميك از کارکنان ،مبلغ  102220222ریال به عنوان جریمه از
صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد.
تبصره :0پيمانكار موظف است ماهانه  5142ساعت اضافه کاري براي نيروهاي تحت امر درنظر بگيردکه این ساعت اضافه کاري ماهانه براساس مقدارکارکرد
نيروها و تایيد ناظر باید پرداخت گردد و پيمانكار در قيمت پيشنهادي لحاظ نماید .در صورت عدم پرداخت اضافه کاري در پایان پيمان با محاسبه ميانگين
 92ساعت براي هر نفر در هر ماه از صورت وضعيت به نفع شهرداري کسر خواهد شد .توضيح اینكه ساعات اضافی کارکرد ابالغی به کارگران تا سقف مذکور
قابل پرداخت بوده و در صورت عدم ابالغ کار اضافی به کارگران یا غيبت آن ها در ایام تعطيلی و عدم حضور در ساعات اضافه کاري صرفا نسبت به ميزان
ساعات حضور و یا کارکرد در روززهاي تعطيل و شيفت کاري پرداخت خواهد شد.
تبصره:3پيمانكار موظف است ساليانه  202220222ريال بن کاال بابت مراسم خاص با هماهنگی ناظر تحویل هر کداميك از نيروها نماید .این بن به غير از بن
قانون کار می باشد.
تبصره :4پيمانك ار موظف است قبل از پرداخت دستمزد کارگران ،فيش حقوق را به کارگران ارائه نماید و در صورت عدم اعتراض از سوي کارگران نسبت به
پرداخت دستمزد آن ها اقدام نماید.
تبصره :1ميزان افزایش حقوق سال  ، 5371بایستی توسط پيمانكار در نظرگرفته شود و کارفرما در مورد افزایش حقوق و افزایش دیگر اجزاي حقوق که
توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعمال می گردد هيچگونه مسئوليتی نخواهد داشت و هيچگونه افزایش یا تعدیلی به قيمت اعالمی پيمانكار صورت
نمی گيرد.
 -60-6پيمانكار متعهد می گردد حداقل  00نفر را از ميان افراد واجد شرایط جهت انجام موضوع قرارداد به دستگاه نظارت معرفی و پس از تایيد صالحيت
توسط دستگاه نظارت آن ها را به کارگيرد .بدیهی است اولویت با افرادي است که از طرف کارفرما معرفی می گردد .مسئوليت مسائل خالف قانون احتمالی
این افراد نيز مستقيما با پيمانكار بوده و ارتباطی به کارفرما ندارد.
 -60-6شرایط عمومی پيمان ابالغ شده از سازمان برنامه و بودجه جزء الینفك قرارداد می باشد.
تبصره :در صورت وجود دوگانگی بين اسناد و مدارک پيمان  ،شرایط این قرارداد بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد.
 -64-6پيمانكار اقرار مينماید با علم و آگاهی کامل کليه مفاد این قرارداد را مطالعه و هيچ گونه نكته مبهم در آن رویت ننموده و مبادرت به امضاء نموده
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.

 -62-6ا ماکن و تاسيسات مورد نظر جهت حفظ و حراست به شرح زیر می باشد که پيمانكار موظف است به شرح مندرج در جدول از اماکن و
تاسيسات مذکور حراست و حفاظت نماید و امر کنترل ورود و خروج افراد و وسایط نقليه نيز بعهده وي می باشد:
ردیف

محل نگهبانی

5

ساختمان مرکزي شهرداري

0

آتش نشانی

نحوه نگهبانی

 04ساعته شامل چهار شيفت و براساس دستور دستگاه نظارت

موتوري
0

پارک آبشار
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پيوست :6آناليز حقوق و مزاياي يك نفر پرسنل برابر طرح طبقه بندي مشاغل شركت هاي خدماتي
رديف

شرح

براي  60ماه ( ريال )

6

حداقل حقوق و دستمزد بر مبناي  02/2روز

مطابق با گروه شغلي

0

پايه سنواتي ( افراد با سابقه بيش از يكسال )

مطابق با گروه شغلي

0

سنوات (  0/2روز در ماه )

مطابق با گروه شغلي

4

مرخصي ( 0/2روز در ماه )

مطابق با گروه شغلي

2

عيدي ( 2روز در ماه )

مطابق با گروه شغلي

1

مسكن و خواربار

مطابق با بخشنامه دستمزد

9

بن كارگري

مطابق با بخشنامه دستمزد

4

بن اعياد

202220222

7

عائله مندي(  6نفر )

مطابق با بخشنامه دستمزد

62

حق لباس

002220222

66

اضافه كاري ( 92ساعت )

مطابق با گروه شغلي

60

حق شيفت و نوبت كاري( 62درصد حقوق پايه)

مطابق با گروه شغلي
عائله

 -5حق
مندي با تایيد وزارت کار قابل پرداخت می باشد.

 -0ماليات بر ارزش افزوده ،مشروط به ثبت نام در وزارت دارایی و ارائه نامه از وزارت خانه مذکور و رسيد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ،با
ارائه کداقتصادي توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد و در آناليز محاسبه نگردد.
 -3ميزان افزایش حقوق سال  ،5371بایستی توسط پيمانكار در نظرگرفته شود و هيچگونه افزایش یا تعدیلی به قيمت اعالمی پيمانكار صورت
نمی گيرد.
 -4بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل ،پيمانكار مكلف است به  00نفر از کارگرها حقوق و مزایاي گروه  ( 1یك نفر از این کارگرها راننده بوده
و ماهانه بایستی  1روز به عنوان ماموریت به او پرداخت گردد و هر روز ماموریت معادل یك روز کاري می باشد) .
 00 -1نفر از کارگرها سابقه بيش از یكسال دارند و پایه سنوات به آن ها تعلق ميگيرد.
 -6به  4نفر از کارگرها حق شيفت ماهانه تعلق نمی گيرد.
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