
 .جهت دريافت اصل استعالم به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد
 

 استعالم بها خالصه

 

لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را در رديف مربوطه درج نموده و  .خدمات بهشت حسين را به بخش خصوصي واگذار نمايدشهرداری بافق در نظر دارد 

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 71/71/71مورخ  شنبه سهحداکثر تا پايان وقت اداری روز 

 .شود

 (ريال )  ماهه 21مبلغ  (ريال ) مبلغ ماهيانه  شرح  فعاليت

   انجام خدمات بهشت حسين

 
 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -7

ي بايستي رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و تغييرات و کارت ملي مدير عامل شرکت و پيمانكاران حقيقي بايستي گواهي صالحيت پيمانكاران حقوق -2

 . موضوع اساسنامه ضرورتا بايستي با موضوع استعالم مطابقت داشته باشد. پيمانكاری را به همراه برگ استعالم ارائه کنند

 .دارك فوق الذکر به پيشنهاد قيمت ترتيب اثر داده نمي شودعدم ارائه م در صورت: تبصره

کسر کسورات  پرداخت کليه کسورات قانوني بعهده برنده استعالم خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و -3

پيمانكار ( صورت وضعيتها)ليات، عوارض و بيمه و ساير کسورات قانوني متعلقه را از مطالبات قانوني مزبور از قيمت کل پيشنهادی مي باشد و کارفرما حق دارد ما

 .کسر و به حساب مراجع مربوطه واريز نمايد

 . مي باشد 77/70/7371ماه شمسي از تاريخ  72مدت زمان اجرای کار  -4

 . ي گيردهيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيمانكار، صورت نم -5

درصد مبلغ پيشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين بانكي يا اسناد خزانه به عنوان  77هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  -6

 . سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد

تقبل نموده است، از طرف کارفرما بر عهده واحد خدمات شهری بافق که در اين قرارداد دستگاه نظارت بر اجرای تعهداتي که پيمانكار بر طبق اين قرارداد   -1

بديهي است نظارت دستگاه . نظارت ناميده مي شود، واگذار گرديده است و پيمانكار مكلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذکور اجرا نمايد

 ار نمي باشدياد شده رافع مسئوليت های پيمانك

را به هيچ شخص حقيقي يا حقوقي ... پيمانكار حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئاً يا کالً به هيچ صورت حتي به صورت مشارکت، نمايندگي، سطح حقوق و  -0

 .ر مي باشددر صورت تخلف از اين امر، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد و خسارت اين امر نيز مستقيما بعهده پيمانكا. ندارد

 . پيمانكار موظف است نسبت به ارائه خدمات جهت متوفيان اقدام و هزينه های مربوطه را به شهرداری اعالم نمايد -7

 .تامين مصالح ساخت و ساز اعم از سيمان و آجر و بلوك قبر و هزينه های مربوطه آن برعهده پيمانكار مي باشد  -77

به باال و مورد تاييد دستگاه نظارت، جهت انتقال اجساد در داخل شهر تهيه نمايد و در صورت عدم  73اه آمبوالنس مدل دستگ يكپيمانكار متعهد مي گردد  -77

 . ريال جريمه و از صورت وضعيت ماهانه پيمانكار کسر مي گردد 4707770777تهيه آمبوالنس ماهانه 

 .بهشت الحسين به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد عدد به غير از بلوك مورد نياز 377تهيه بلوك قبر به تعداد  -72

صورت بروز پيمانكار موظف است تمهيدات الزم در خصوص اجرای تاسيسات به کار گيرد تا از هرگونه خطر جاني و مالي به شهروندان جلوگيری نمايد و در  -73

 .ر مي باشدهر گونه حادثه و خطر برای کارکنان و اشخاص ثالث مسئوليت آن بعهده پيمانكا

 .انكار مي باشدتهيه مواد الزم و مصرفي اعم از  پنبه ، مواد شوينده و پاك کننده ، سدر و کافور ، سوخت و غيره و هزينه های مرتبط با آن بر عهده پيم -74

 .و در صورت هرگونه کوتاهي مسئول است پيمانكار موظف است نسبت به ثبت اموات و ارايه به شهرداری و همچنين باطل نمودن شناسنامه های متوفيان اقدام

و آبياری درختان فضای سبز و نگهداری و تعميرات سيستم روشنايي،  تاسيسات و همچنين ( شامل شخم زدن و هرس ) نظافت اماکن و تاسيسات، نگهداری  -75

ده بهشت حسين و هزينه های مرتبط با آن بر عهده پيمانكار محدو... جمع آوری نخاله ها و خاك های اضافي، شستشوی مخازن و آبسردکن ها، نصب آبسردکن و 

 .ريال پيمانكار جريمه مي گردد 507770777در صورت کوتاهي در هر نوبت مبلغ  .مي باشد

مي گردد و از صورت  ريال جريمه 4777777پيمانكار و نيروهای پيمانكار حق دريافت هيچ گونه وجهي را ندارد و بابت دريافت هرگونه وجهي پيمانكار مبلغ  -76

 .وضعيت ماهانه پيمانكار کسر مي گردد

 

 



 

مربوط به حمل و  پيمانكار موظف به انتقال اجساد از بيمارستان و منازل به بهشت حسين در هر ساعت از شبانه روز مي باشد و رعايت کليه قوانين و مقررات  -71

 .ی  ندارد و در صورت قصور با پيمانكار برخورد مي گردددفن متوفيان بر عهده پيمانكار بوده و شهرداری هيچ گونه تعهد

به پيمانكار  پيمانكار موظف است در صورت دستور ناظر نسبت به انتقال اجساد به بافق و حومه و مرکز استان، اقدام نموده و از اين بابت هيچگونه وجهي: تبصره

 .پرداخت نمي گردد

ر بوده و خودروهای موردنياز را طبق استاندارد برای انتقال به بيرون شهر را بايد تامين نمايد و شهرداری هيچ گونه انتقال متوفيان در حيطه وظايف پيمانكا -70

 . تعهدی ندارد

و انجام کليه عمليات ... الستيك، روغن ماشين آالت و  سوخت ، های مربوط به تامين کليه ابزارآالت و قطعات يدکي و مواد مصرفي مورد نياز ، هزينه کليه -77 

 در عوارض و های پرسنلي هزينه رانندگي، و راهنمايي و همچنين بيمه شخص ثالث و بدنه و تخلفات. سرويس و تعميرات به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد

 .باشد مي تعهد پيمانكار

ماه حقوق پرسنل تحت سرپرستي خود را داشته باشد تا در صورتيكه کارفرما بهر علت قادر به پرداخت  2پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل  -27

 .صورت وضعيت نبود کارکنان با مشكل مواجه نگردند

گاری يا خالف مقررات و هرگاه هر يك از کارکنان پيمانكار در انجام صحيح وظايف محوله موضوع قرارداد بنا به تشخيص دستگاه نظارت مسامحه يا سهل ان -27

در اين صورت پيمانكار موظف به اقدام فوری . ضوابط رفتار نمايد کارفرما مي تواند و اختيار خواهد داشت به پيمانكار اعالم نمايد تا سريعاً به خدمت آنها پايان دهد 

بديهي است ضمانت اجراء اين بند عالوه بر فسخ يك . نخواهد داشتبوده و در هيچ مقطعي جز با موافقت کتبي کارفرما حق بكارگيری کارکنان برکنار شده را 

در اين مورد پرداخت کليه خسارات و حقوق و مزايا فرد بر کنار شده بعهده پيمانكار خواهد بود و . طرفه قرارداد ،جبران و دريافت کليه خسارات وارده مي باشد

 .کارفرما هيچ تعهدی در اين زمينه نخواهد داشت 

ان هرگونه خسارات و اقبت از لوازم و تجهيزاتي که از سوی کارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد، نزد پيمانكار بصورت امانت بوده و نامبرده مسئول جبرمر  -22

 .تعدی و تفريط احتمالي بوده و در صورت عمدی بودن اين کار، عمل وی مصداق خيانت در امانت را دارد

برعهده  جزئي ت قرارداد دستگاه ها وتجهيزات مرتبط با فعاليت پيمانكار دچار خرابي يا عيب گردد، اجرای تعميرات و پرداخت هزينه هایچنانچه در طول مد -23

 .پيمانكار است

 .کارکنان بايد دارای کارت بهداشت و سالمت باشند و پيمانكار موظف به اخذ آن مي باشد -25

ينده تام االختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي های الزم در انجام موضوع قرارداد، کتبا به کارفرما معرفي نمايد و پيمانكار يك نفر را به عنوان نما -26

ريال از صورت  3777777در محل بهشت حسين حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور در هر بار مشاهده مبلغ  72لغايت  0نامبرده بايستي هر روز از ساعت 

 .ماهانه پيمانكار کسر مي گرددوضعيت 

به دستگاه نظارت معرفي و پس از تاييد صالحيت توسط دستگاه نظارت و حراست  را پيمانكار متعهد مي گردد افراد واجد شرايط جهت انجام موضوع قرارداد -21

 .پيمانكار بوده و ارتباطي به کارفرما نداردمسئوليت مسائل خالف قانون احتمالي اين افراد نيز مستقيما با . شهرداری آن ها را به کارگيرد

نگرفت ظرف پيمانكار مكلف است فرد يا افرادی از کارکنان خود را که صالحيت تخصصي يا عمومي آن ها از طرف دستگاه نظارت قرارداد مورد تاييد قرار : تبصره

 .عايت ساير بندهای اين قرارداد جايگزين نمايدمدت يك هفته تغيير و افراد واجد شرايط ديگری را با تاييد دستگاه نظارت با ر

دوده بهشت پيمانكار از موقعيت های مكاني و نحوه استقرار ادوات، ماشين آالت، لوازم اسقاطي، لوازم داخل انبار و ساختمان و تجهيزات مستقر در مح -20

ادرت به انعقاد اين قرارداد نموده است و امضاء و ابالغ قرارداد به منزله تحويل الحسين بازديد نموده و با آگاهي و وقوف کامل و با در نظر گرفتن جميع جهات مب

 . کليه وسايل و اقالم داخل محدوده مورد نظر مي باشد که پيمانكار مي بايست از آن ها محافظت و نگهداری نمايد

باشد و درصورتيكه خالف آن  نمي 22/77/7331کارکنان دولت مصوب  شود در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله پيمانكار متعهد مي -27

تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان پيمانكار رخ دهد که با مفاد قوانين ياد شده تعارض  چنانچه در طول مدت اين قرارداد برای کارفرما ثابت شود، يا

   شود؛ داشته باشد، قرارداد فسخ مي

 ستي تمهيدات الزم جهت نظارت و کنترل بهشت حسين در خارج از ساعات اداری را به کار گيرد و مطابق با نظر دستگاه نظارت فعاليت نمايد وپيمانكار باي -37

 .پيمانكار مسئول هرگونه خسارت و حادثه پيش آمده چه در ساعات اداری و غيراداری مي باشد
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