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 عمومي مناقصه الصهخ

. انتظامات ساختمان های در اختيار خود را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايدشهرداری شهرستان بافق در نظر دارد 

 .بدينوسيله از اشخاص حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل مي آيد

ميدان امام حسين  -به شهرداري بافق به آدرس بافق 80/80/80خ روز یكشنبه مورحداکثر تا ت اوراق مناقصه شرکت کنندگان می بایست جهت دریاف (1

 . مراجعه نمایند

 سه شنبهو کليه پيشنهادات در روز  می باشد 90/90/09مورخ  شنبهدوحداکثر مهلت تسليم پيشنهاد به دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  (2

 ( 90200409099: تلفن تماس امور قراردادها)  در شهرداري بافق مفتوح می شود 08/80/80مورخ 

 .یك سال شمسی می باشدمدت قرارداد   -0

 .شهرداري بافق می باشد حراستدستگاه نظارت، واحد  -3

بانك تجارت مرکزي  0804880088 بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري می باشدکه می ریال 08808880888مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  -4

 .نامه بانكی باشد شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 .د باشدیمدت اعتبار تضمين نامه هاي فوق، باید حداقل سه ماه از تاریخ تسليم پيشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نيز قابل تمد

 :و امضاء پيشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد بایست مهمور به مهر کليه اسناد مناقصه می -5

 :پاکت الف شامل -5-0

 نامه  ضمانتاصل و تصویر  

 :پاکت ب شامل  -5-0

 روزنامه رسمی تصویر اساسنامه مهر و امضاء شده شرکت و تصویر آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی و تصویر آگهی آخرین تغييرات شرکت در( الف

 مدیر عامل شرکت کپی شناسنامه و کارت ملی( ب

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

  گواهی تایيد صالحيت اداره کار( د

 (ردد در صورت عدم ارائه تایيدیه پاکت پيشنهاد قيمت باز نمی گ) تایيدیه انتظامی از ناجا و استان یزد ( ه

 .می باشد قيمت پيشنهادفرم پاکت ج شامل  -5-3

به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و مهر  فروشندهپاکت د شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مناقصه و مشخصات  -5-4

 .شده تحویل دبير خانه گردد

 .یك از پيشنهادها مختار است دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول کليه و یا هر -0

يه و بيمه و سایر کسورات قانونی به عهده پيمانكار می باشد و هنگام تحویل قطعی پيمانكار موظف است مفاصاحساب الزم را از ادارات مربوطه تهماليات،  -7

 .به کارفرما ارائه نماید

  .می باشد مناقصههزینه چاپ اگهی به عهده برنده  -0

 

 



 

2 

 

  

 فيزيكي شهرداری بافق قرارداد خدمات نگهباني و حفاظت الصهخ

 :طرفين قرارداد  .1ماده

این قرارداد به همراه شرایط و دیگر مدارک الحاقی آن که یك مجموعه غير ................. مورخ ............... با توجه به صورتجلسه کميسيون معامالت به شماره 

شهردار بافق که از این پس کارفرما ناميده می  سيد علی نوروززادهیندگی آقاي قابل تفكيك است و قرارداد ناميده می شود فی ما بين شهرداري بافق به نما

به ... .................به شماره ملی ........................ به نمایندگی آقاي .......................... و کداقتصادي ................ به شماره ثبت ..................... شود از یك طرف و شرکت 

 .عنوان مدیرعامل شرکت که از این پس پيمانكار ناميده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد

 موضوع قرارداد .0ماده

ی، انبار، عبارت است از انجام امور نگهبانی و حفاظت فيزیكی از ساختمان هاي اداري، تاسيسات و تجهيزات و ماشين آالت در محوطه شهرداري، آتشنشان

 شهرداري بافق ارآبشموتوري و پارک 

 مدت قرارداد .0ماده

 . باشد می............... تا پایان تاریخ  ...................ماه سال شمسی و از تاریخ  00به مدت 

حق رجوع و انصراف از موضوع قرارداد را نخواهند  پيمانكاردر طول مدت قرارداد و کليه مدتهاي تمدیدي که با توافق طرفين صورت می گيرد : تبصره 

 ..داشت

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت .4ماده

می باشد ( ریال.............................. بحروف )ریال ........................... مبلغ قرارداد بابت خدمات موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مبلغ به عدد  -4-1

و کسر کليه جرایم و کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد و به شماره حساب که ماهانه بر اساس صورت وضعيت از سوي پيمانكار و تایيد دستگاه نظارت 

 .اعالمی از سوي پيمانكار واریز خواهد شد............. شعبه ............. بانك ....................... 

، راساً (اناتی که مطابق قرارداد، در تعهد کارفرما نبوده استتمامی امك)کليه هزینه هاي ناشی از استفاده پيمانكار از امكانات و تسهيالت کارفرما : تبصره

 .توسط کارفرما و با توجه به قيمتهاي کارشناسی انجام شده محاسبه و از صورتحساب پيمانكار کسر خواهد گردید

 اسناد و مدارك قرارداد .2ماده

 .این قرارداد شامل مدارک زیر می باشد

 .قرارداد حاضر -2-1

 ی و شرایط فردي انتظاماتشرح وظایف نيروهاي انتظامات -2-0

 محل اماکن و تاسيسات جهت حراست و نگهبانی -2-0

کليه مدارک و دستور کارها و صورتجلسات و موافقتنامه هایی که در مورد خدمات و کارهاي در طول مدت قرارداد تنظيم گردد و به امضاء  -2-4

 .طرفين برسد

موافقتنامه، آیين نامه مالی شهرداریها و شرایط عمومی پيمان به شماره  در صورت وجود دوگانگی بين اسناد و مدارک پيمان، به ترتيب این

بر دیگر اسناد و مدارک پيمان اولویت دارد و در صورتی که همراه اسناد و مدارک پيمان نباشد جزء الینفك قرارداد  83/83/70مورخ  040/080054/080

 مذکور می باشد و بر این قرارداد حاکم است 
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 كارتغيير مقادير  .6ماده

قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه یا کسر نماید، بدون آنكه در واحد % 05کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطالع کتبی به پيمانكار تا ميزان 

 .بهاء و شرایط قرارداد تغييري حاصل شود و پيمانكار ملزم به قبول آن می باشد

 تضمين تعهدات و حسن انجام كار .7ماده

بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات تحویل ( ریال ) .................... ریال ................ و به مبلغ ............ مورخ ................. نامه بانكی به شماره ضمانت  -7-1

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

 شده یاد سپرده تحویل به قرارداد منوط ابالغ است بدیهی. گردد می مسترد پيمانكار و درخواست پيمانكار به مفاصاحسابهاي دولتی و با تائيد دستگاه نظارت

   .باشد می کارفرما به

حسن انجام کار، کسر و پس از پایان تحویل موقت قرارداد، چنانچه نقصی از هر صورت وضعيت پيمانكار تحت عنوان سپرده ( ده درصد% )08معادل  -7-0

 .در کار پيمانكار مشاهده نشود با تائيد دستگاه نظارت به وي مسترد می شود

هاي حقوقی و هزینه پرداخت حسن انجام کار به منزله تسویه قطعی قرارداد می باشد و لزوماً پيمانكار ملزم است که کليه مفاصاحسابها و پرداخت: 0تبصره 

بدیهی است هرگونه مانده مطالبات کارفرما از محل سپرده هاي مذکور قابل وصول . هاي منظور شده خود را که توسط کارفرما صورت یافته، تسویه نماید

 .می باشد

 تعهدات كارفرما .9ماده

 .ر دهدکارفرما متعهد است اطالعات الزم را جهت انجام موضوع قرارداد در اختيار پيمانكار قرا -9-1

 .تعيين تعداد افراد مورد نياز جهت اجراي موضوع قرارداد با کارفرما می باشد -9-0

 .تعيين طول مدت شيفت ها و شروع و اتمام آن با کارفرما یا دستگاه نظارت می باشد -9-0

 .تعيين زمان تغيير شيفت و همچنين محل خدمت نگهبانان با کارفرما یا دستگاه نظارت می باشد -9-4

 تعهدات پيمانكار .0ماده

ه ماه حقوق پرسنل تحت سرپرستي خود را داشته باشد تا در صورتيكه كارفرما ب دوپيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل  -0-1

در صورت عدم پرداخت حقوق به دليل عدم پرداخت و  كاركنان با مشكل مواجه نگردند ،صورت وضعيت نبود هر علت قادر به پرداخت

باالسری محاسبه و از صورت وضعيت % 12هزينه حقوق پرداخت شده با  خواهد شد و انجام از سوی كارفرماپرداخت حقوق  وضعيت،صورت 

كارفرما مجاز به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه و ضبط ضمانت نامه حسن انجام  ضمنا در صورت تكرار اين امر .پيمانكار كسر مي گردد

  .به نفع كارفرما مي باشد پيمانكار تعهدات و حسن انجام كار

 .هيچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت  -0-0

با رعایت نظر کارفرما یا ( طبق قوانين و عرف کاري ) تهيه و تامين لباس و کفش متحدالشكل و سایر تجهيزات و لوازمی که جهت ایمنی الزم است  -0-0

 .دستگاه نظارت به عهده پيمانكار می باشد

 . ریال براي هر نفر در نظر بگيرد 308880888شكل ساليانه پيمانكار موظف است جهت تهيه و تامين لباس و کفش متحدال: تبصره

در اختيار کارفرما قرار دهد و  تمام وقت کولر دار و بدون راننده به باال 88جهت حفاظت از پارک ابشار یك دستگاه پراید مدل  می بایستپيمانكار  -0-4

 .می باشد برعهده پيمانكار.... و کليه هزینه هاي نگهداري و تعميرات و سوخت خودرو 
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را تهيه و به تایيد کارفرما ... و انبار و  پيمانكار موظف است برنامه تنظيمی و لوحه نگهبانی پرسنل جهت حفظ و حراست از اماکن و تاسيسات -0-2

در صورتی که لوحه یاد شده تنظيم نگردد یا پيمانكار در انجام بخشی از . برساند و نيروهاي مذکور بایستی دقيقا برابر لوحه موصوف انجام وظيفه نماید

 . ه کسر می گردددرصد از صورت وضعيت ماهان 08وظایف یاد شده قصور نماید و با تشخيص دستگاه نظارت 

بران هرگونه مراقبت از لوازم و تجهيزاتی که از سوي کارفرما در اختيار پيمانكار قرار می گيرد، نزد پيمانكار بصورت امانت بوده و نامبرده مسئول ج -0-6

 .خسارات و تعدي و تفریط احتمالی بوده و در صورت عمدي بودن این کار، عمل وي مصداق خيانت در امانت را دارد

آن انچه در طول مدت قرارداد دستگاه ها وتجهيزات مرتبط با فعاليت پيمانكار دچار خرابی یا عيب گردد، اجراي تعميرات و پرداخت هزینه هاي چن -0-7

 .کال برعهده پيمانكار است

ات پرداخت اضافه کاري کارگران و عيدي، سنوات، حق مسكن، بن کارگري، حق اوالد، مرخصی ساليانه و سایر مزایایی که باید طبق قوانين و مقرر -0-9

 .به کارکنان پرداخت شود به عهده پيمانكار است

و ماهانه پرینت ليست حضور و غياب و فيش حقوقی را قبل از پرداخت  پيمانكار موظف است نسبت به تهيه یك دستگاه حضور و غياب اقدام نماید :0تبصره

عدم ارائه  حقوق و دستمزد به کارگران ارائه نماید و براساس ليست حضور و غياب، اضافه کاري ها، تعطيل کاري ها و شبكاري ها اعمال گردد و در صورت

ریال از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد و در صورت تكرار، قرارداد  508880888غ ليست حضور و غياب و فيش حقوقی به کارگران به ازاي هر نفر مبل

راضی را به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار به نفع کارفرما ضبط می گردد و پيمانكار حق هيچگونه اعت

هده نماینده کارفرما می باشد وپرداخت طبق ليست تایيد شده می باشد که پيمانكار حق هيچ کونه تایيد ليست حضور وغياب وکارکرد برع. نخواهد داشت

 اعتراضی ندارد

 در صورت شكایت کارگر از پيمانكار به مراجع قانونی به جهت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و یا عدم پرداخت پایه سنوات یا عدم پرداخت :0تبصره

محكوم شدن پيمانكار از سوي مراجع قانونی، قرارداد به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات  حقوق و مزایا و غيره و

 .د داشتپيمانكار به نفع کارفرما ضبط می گردد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و کارفرما در این مورد هيچگونه مسئوليتی نخواه

ک محاسبه هزینه هاي حقوق و دستمزد پرسنلی کارکنان براساس ضوابط اداره کار می باشد ضمنا سنوات کاري نيرو در پرداخت حقوق لحا  مال: 3تبصره

ریال به عنوان جریمه از  508880888در صورت عدم رعایت بند مذکور به ازاي هرکداميك از کارکنان، مبلغ  .گردد و طرح طبقه بندي الزامی می باشد

 .ت وضعيت پيمانكار کسر می گرددصور

رکارکرد ساعت اضافه کاري براي نيروهاي تحت امر درنظر بگيردکه این ساعت اضافه کاري ماهانه براساس مقدا 0758پيمانكار موظف است ماهانه : 4تبصره

در صورت عدم پرداخت اضافه کاري در پایان پيمان با محاسبه ميانگين . نيروها و تایيد ناظر باید پرداخت گردد و پيمانكار در قيمت پيشنهادي لحا  نماید

ران یا غيبت آن ها در ایام در صورت عدم ابالغ کار اضافی به کارگ. ساعت براي هر نفر در هر ماه از صورت وضعيت به نفع شهرداري کسر خواهد شد 78

 . 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

این بن به غير از بن  .نماید از نيروهاهر کداميك بن کاال بابت مراسم خاص با هماهنگی ناظر تحویل  ريال 609990999پيمانكار موظف است ساليانه :5تبصره

 .قانون کار می باشد

، بایستی توسط پيمانكار در نظرگرفته شود و کارفرما در مورد افزایش حقوق و افزایش دیگر اجزاي حقوق که 0388حقوق سال  ميزان افزایش: 0تبصره

خواهد داشت و هيچگونه افزایش یا تعدیلی به قيمت اعالمی پيمانكار صورت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال می گردد هيچگونه مسئوليتی ن

 .نمی گيرد
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به دستگاه نظارت اقدام نماید و ( به پيوست قرارداد ) روز پس از تاریخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه ليست مشخصات کارگران 05پيمانكار می بایست  :7تبصره

 پيمانكار می بایست مطابق نظر دستگاه نظارت و قوانين و مقررات نسبت به اصالح ليست اقدام نمایددر صورت عدم تایيد توسط دستگاه نظارت، 

 .کارکنان باید داراي کارت بهداشت و سالمت باشند و پيمانكار موظف به اخذ آن می باشد -0-0

الزم در انجام موضوع قرارداد، کتبا به کارفرما معرفی پيمانكار یك نفر را به عنوان نماینده تام االختيار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی هاي  -0-19

 .نماید

را از ميان افراد واجد شرایط جهت انجام موضوع قرارداد به دستگاه نظارت معرفی و پس از تایيد نفر  02حداقل پيمانكار متعهد می گردد  -0-11

مسئوليت مسائل خالف قانون . ست که از طرف کارفرما معرفی می گرددبدیهی است اولویت با افرادي ا. صالحيت توسط دستگاه نظارت آن ها را به کارگيرد

 .احتمالی این افراد نيز مستقيما با پيمانكار بوده و ارتباطی به کارفرما ندارد

 .  ایست کليه اتفاقات محدوده نگهبانی خود را بصورت پيامك به اطالع دستگاه نظارت برساندکليه کارکنان پيمانكار می ب -0-10

 دستگاه نظارت .19ماده

ین نظارت بر اجراي تعهداتی که پيمانكار بر طبق این قرارداد تقبل نموده است، از طرف کارفرما بر عهده واحد حراست شهرداري بافق که در ا -19-1

بدیهی . نمایدقرارداد دستگاه نظارت ناميده می شود، واگذار گردیده است و پيمانكار مكلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذکور اجرا 

 .است نظارت دستگاه یاد شده رافع مسئوليت هاي پيمانكار نمی باشد

 جرايم و خسارات .11ماده

 .دیرارداد اقدام نمااز عدم انجام تعهدات این ق یپيمانكار موظف است نسبت به جبران خسارات ناش -11-1

که  تیبه ازاي هر بار قصور، کوتاهی، عدم اجرا یا تاخير در اجراي هریك از بندهاي مندرج در قرارداد توسط پيمانكار یا پرسنل تحت امر در صور -11-0

و در صورت سه بار تكرار جریمه اي براي آن در متن قرارداد دیده نشده تا ده درصد صورت وضعيت ماهانه به تشخيص دستگاه نظارت کسر می گردد 

 . قرارداد فسخ و خسارت مربوطه از پيمانكار اخذ خواهد شد 

از ( به پيوست قرارداد ) برابر حقوق و مزایاي مندرج در جدول آناليز حقوق  0به ازاي کمبود هر نفر نيروي انسانی در هر روز جریمه اي معادل  -11-0

 . صورت وضعيت پيمانكار کسر خواهد شد

 احراز تخلف از تعهدات فوق الذکر کارفرما یا دستگاه نظارت می باشد عامل تشخيص و -11-4

 خاتمه قرارداد .10ماده

بگيرد، خاتمه  هر گاه کارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگري و یا بروز حوادث قهري تصميم به خاتمه قرارداد

هاي مورد تائيد طرفين با پيمانكار تسویه حساب  کند، سپس کارفرما ضمن لحا  نمودن هزینه با تعيين مهلت مناسب به پيمانكار ابالغ میقرارداد را 

 .نماید می

 آدرس و نشاني طرفين .10ماده

 83530403840: فاکس             83530408088: شهرداري بافق          تلفن  -ميدان امام حسين -بافق -یزد: نشانی کارفرما 

 : .......................تلفن: ...................   تلفن همراه: ................................... نشانی پيمانكار 

قتی نشانی جدید به باید کتباً این تغيير را به طرف دیگر ابالغ کند و تا و. هر گاه یكی از طرفين قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد: 0تبصره

 .دطرف دیگر اعالم نشده است کليه نامه ها، اوراق و مكاتبات با پست سفارشی به نشانی فوق الذکر ارسال و تمام آن ابالغ شده تلقی خواهد ش


