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 ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد زايدهماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در   

 مزايده  خالصه

مدت يكك سكاش شمسكه بكه      به مزايدهرا از طريق  در بيرون شهردر محل دپوي زباله  تفكيك پسماندعمليات در نظر دارد  شهرداري بافق

  .واجد شرايط واگذار نمايد پيمانكار

شهرداري بافق به آدرس به  80/08/90مورخ شنبه يكتا پایان وقت اداري روز  دريافت اوراق مزايدهشرکت کنندگان می بایست جهت  -1

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

و کليه پاکتهاي  می باشد 89/08/90شنبه مورخ دوبه دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  تسليم پيشنهاد قيمتحداکثر مهلت  -5

 .در شهرداري بافق مفتوح می شود 11/10/89نبه مورخ شچهار پيشنهاد قيمت در روز

 .مدت اجراي کار یك سال شمسی می باشد -0

بانك تجارت مرکزي شعبه  5054085500بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  می باشدکه می ریال 54000000000مبلغ سپرده شرکت در مزایده  -4

 .نامه بانكی باشد 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 -2

 :شامل 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 مزایدهه ضرورتاً باید با موضوع شایان ذکر است که موضوع اساسنام. 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

اه آدرس و شماره 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 همر پاكت د (4

 .شده تحویل دبيرخانه گردد

روز کاري از تاریخ ابالغ نظر کميسيون معامالت دستگاه مزایده گزار، با تكميل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء دفترچه  7برنده مزایده موظف است تا  -6

هرداري مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه و عدم تكميل و ارائه پيمان و ارائه تضمين انجام تعهدات، به واحد مالی ش

 .مدارک فوق الذکر، سپرده وي به نفع دستگاه مزایده گزار ضبط و از برنده دوم دعوت بعمل خواهد آمد

 .به قرارداد مذکور هيچ گونه تعدیلی تعلق نمی گيرد -7

 . قراردادي به عهده پيمانكار می باشدکليه کسورات قانونی و  -9

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود -8
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 شرح رديف
 پايهمبلغ 

 (رياش)ماهانه

( رياش ) ماهانه مبلغ پيشنهادي

 همراه با ماليات بر ارزش افزوده

( رياش ) ساالنه مبلغ پيشنهادي

 همراه با ماليات بر ارزش افزوده

1 
به شرح فكيك پسماند تانجام عمليات 

 مندرج در متن مزایده
22808880888  -------------- ------------

 

 دپسمان تفكيكقرارداد  خالصه

 :طرفين قرارداد  .0ماده

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

شهردار بافق که از این پس کارفرما به عنوان  علی نوروززاده سيدقابل تفكيك است و قرارداد ناميده می شود فی ما بين شهرداري بافق به نمایندگی آقاي 

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

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

 موضوع قرارداد .2ماده

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

 .و انتقال آنها به مقاصد مربوطه

 مدت قرارداد .3ماده

در صورتی که پيمانكار بعد از عقد قرارداد و به هر دليل از شروع عمليات استنكاف . خواهد بود عقد قرارداداز تاریخ مدت قرارداد یكسال شمسی  -3-0

را به نفع خود ضبط نماید و پيمانكار حق اعتراض و ادعاي خسارت و کل مبلغ قرارداد براي تمام مدت قرارداد نماید، کارفرما می تواند ضمانت نامه پيمانكار 

 .را ندارد

 حوه پرداختمبلغ قرارداد و ن .4ماده

( ریال..................................... بحروف )ریال .................................. مبلغ قرارداد براي یكسال قرارداد و بابت موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مبلغ به عدد 

 .تحویل کارفرما گردید غ بصورت اقساطیمابقی مبلو جهت ماليات بر ارزش افزوده که طی یك فقره فيش نقدي می باشد 

 اسناد و مدارك قرارداد .5ماده

 .این قرارداد شامل مدارک زیر می باشد

 .قرارداد حاضر -5-0

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  -5-2

 .طرفين برسد
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 حسن انجام كار تضمين تعهدات و .6ماده

 بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات تحویل امورمالی گردید که ميزان ده درصد مبلغ کل قراردادو به ............ مورخ ................. ضمانت نامه بانكی به شماره 

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

 . گردد می مسترد پيمانكار درخواست پيمانكار به

 تعهدات پيمانكار .7ماده

 ؛اجراي کليه تعهدات این قرارداد، دستورات و الحاقيه هاي ابالغی در چارچوب قرارداد از طرف کارفرما و صورتجلسات در طول اجراي پروژه -7-0

بصورت شبانه روز در محل دپوي زباله جهت ساماندهی که به تایيد دستگاه نظارت رسيده است، همراه با راننده  ودرلپيمانكار بایستی یك دستگاه  -7-2

 .زباله ها بكارگيرد

ان نگهبان... مواد غذایی، حقوق و دستمزد و  ،کانكستامين نماید و تهيه پيمانكار بایستی نگهبان مورد نياز جهت نگهبانی شبانه روزي دپوي زباله را  -7-3

  . برعهده پيمانكار می باشد

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 -7-4

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

 .باشد می تعهد پيمانكار در عوارض

رفرما معرفی پيمانكار یك نفر را به عنوان نماینده تام االختيار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی هاي الزم در انجام موضوع قرارداد، کتبا به کا -7-5

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

یكطرفه فسخ پيمانكار، قرارداد را به دليل عدم انجام تعهدات  ،یا کارفرماپس از امضاء قرارداد درخواست فسخ قرارداد را بنماید  پيمانكارچنانچه  -7-6

توسط پيمانكار ي تمام مدت قرارداد برامبلغ قرارداد  می بایست کلمی گردد و  نماید ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار به نفع کارفرما ضبط

 .اعتراضی را نخواهد داشت و پيمانكار حق هيچگونه گرددپرداخت 

ه ریال به عنوان جریم 000000000در صورت عدم انجام هر یك از تعهدات این قرارداد که براي آن مبلغ جریمه اي درنظر گرفته نشده است، مبلغ  -7-7

حق فسخ در نوبت اول و در صورت تكرار دو برابر مبلغ اوليه جریمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد و در صورت تكرار در نوبت سوم کارفرما 

و   داخت گرددي تمام مدت قرارداد توسط پيمانكار پربرامبلغ قرارداد  می بایست کلیكطرفه قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را دارد و 

 .پيمانكار حق هيچگونه اعتراضی ندارد


