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 عمومي مناقصهتجديد  الصهخ

بدينوسيله . در اختيار خود را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد اماكنانتظامات شهرداری شهرستان بافق در نظر دارد 

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

ميدان امام حسين  -به شهرداري بافق به آدرس بافق 31/31/99خ مور شنبهسه روز حداکثر تا مناقصه شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق  (1

 . مراجعه نمایند

مورخ  شنبهیكو کليه پيشنهادات در روز  می باشد 71/30/99مورخ  شنبهحداکثر مهلت تسليم پيشنهاد به دبيرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  (2

 ( 30205453533: تلفن تماس امور قراردادها)  بافق مفتوح می شود در شهرداري 31/31/99

 .یك سال شمسی می باشدمدت قرارداد   -2

 .شهرداري بافق می باشد حراستدستگاه نظارت، واحد  -1

بانك تجارت  2324392233بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  می باشدکه می ریال 353.353335333مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  -4

 .نامه بانكی باشد مرکزي 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

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

 :پاکت الف شامل -3-.

 نامه  ضمانتاصل و تصویر  

 :پاکت ب شامل  -2-.

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

 مدیر عامل شرکت کپی شناسنامه و کارت ملی( ب

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

 (در صورت عدم ارائه تایيدیه پاکت پيشنهاد قيمت باز نمی گردد )  پليس پيشگيريتایيدیه ( د

 .می باشد قيمت پيشنهادفرم پاکت ج شامل  -1-.

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

 .شده تحویل دبير خانه گردد

 .دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول کليه و یا هر یك از پيشنهادها مختار است -6

دستگاه مناقصه گزار، با تكميل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء  عامالتروز کاري از تاریخ ابالغ نظر کميسيون م 7برنده مناقصه موظف است تا  -7

شهرداري مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه و عدم  قراردادهايجام تعهدات، به واحد دفترچه پيمان و ارائه تضمين ان

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

 .تعدیل تعلق می گيردمذکور  به قرارداد -1

 .قانونی به عهده پيمانكار می باشدماليات، بيمه و سایر کسورات  -9

  .می باشد مناقصههزینه چاپ اگهی به عهده برنده  -33
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 شهرداري بافق اماكنانتظامات  عمومیرگ پيشنهاد قيمت مناقصه ب

به کد اقتصادي ........................................... به عنوان مدیر عامل شرکت  ...................................به شماره ملی ................................. اینجانب 

، شرایط آگهی مناقصهپس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء مسئـوليت در مورد مطالب و مندرجات ......................................... 

تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و بطور کلی تمامی  مناقصه،و مشخصات فنی ه، شرایط خصوصی مناقص

 :و با اطالع کامل از جميع شرایط و عوامل  موجود از لحاظ انجام موضوع  مناقصه پيشنهاد می نمایم کهمذبور  عمومی اسناد مناقصه مدارک و

.......................................... .............. مبلغ کله بفوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد  موضوع مناقصه -3

 .براي یك سال انجام دهم ( ریال ..............................................................................................................................................بحروف) ریال

 :چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که. 2 

ين انجام تعهدات، حداکثر از تاریخ اسناد و مدارک پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضم( الف

 .ابالغ بعنوان برنده مناقصه تسليم نمایم

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 ( ب

 .در اسناد و مدارک مناقصه ارائه نمایم

 .ه کليه ضمائم و اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفك این پيشنهاد محسوب می شودتأئيد می نمایم ک. 1

م و بدینوسيله موافقت و تأئيد می نمایم که هرگاه این پيشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گيرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظي. 4

 .یك تعهد الزم االجراء براي پيشنهاددهنده تلقی گردد مبادله نشده است، این پيشنهاد و ابالغ قبولی به عنوان
 

 مبلغ ساليانه مبلغ ماهيانه مساحت تقريبي شرح رديف

   مترمربع  558871 شهرداري بافق اماکنانتظامات  3

 

 .  باشدپيشنهاد قيمت باید براساس آناليز بهاي حقوق و دستمزد نيروي کار و تعهدات پيمانكار در متن قرارداد  -1 :تذكرات
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 قرارداد خدمات نگهباني و حفاظت فيزيكي شهرداری بافقخالصه 

 تعهدات پيمانكار .7ماده

ه ماه حقوق پرسنل تحت سرپرستي خود را داشته باشد تا در صورتيكه كارفرما ب دوحداقل  پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت -7-7

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

باالسری محاسبه و از صورت وضعيت % 72قوق پرداخت شده با هزينه ح خواهد شد و انجام از سوی كارفرماپرداخت حقوق  وضعيت،صورت 

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

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

موکول شود، (  3433سال ) در صورتی که انجام بخشی از قرارداد به سال بعد می باشد و  3199اليز سال آنپرداخت حق و حقوقات براساس  -7-5

براساس افزایش اعالم شده توسط اداره کار، رفاه و امور اجماعی می باشد و کارفرما صرفا هرگونه افزایش اعالم شده  3433پرداخت حقوق کارگران در سال 

  .را بدون لحاظ سود و هزینه هاي پيمانكاري پرداخت می نماید 3433در سال ور اجتماعی توسط اداره کار، رفاه و ام

یك دست کاپشن کار زمستانی همراه با نصب آرم پيمانكار ملزم می باشد در مدت قرارداد براي پرسنل خود دو دست لباس کار، دو جفت کفش،  -7-0

. فراهم نماید با رعایت نظر کارفرما یا دستگاه نظارت( طبق قوانين و عرف کاري ) و سایر تجهيزات و لوازمی که جهت ایمنی الزم است  شهرداري بافق

. عرق گير براي لباس کار الزاميست. ر روي پرسنل نداشته باشدبدیهی است کيفيت لباس باید به گونه اي انتخاب شود که سرما یا گرما تأثير نامناسب ب

 (.طراحی کلی با نظر کارفرما)

 .هرشش ماه می باشدء کار در ابتدا و کفش تحویل لباس: 3تبصره 

به ( یك ميليون ریال) ریال 353335333مبلغ  هر بازدید  پيمانكار متعهد می گردد در صورت عدم پوشيدن لباس کار توسط هر یك از پرسنل در: 2تبصره 

 .گرددمی هر نفر، جریمه پرداخت نماید و مبلغ مذکور از صورتحساب هاي پيمانكار کسر  ازاي

به نيروهاي خدماتی و راننده در این قرارداد پرداخت نماید و در ریال  153335333جهت تهيه و تامين لباس و کفش ساليانه بایستی پيمانكار : 1تبصره

ریال از صورت وضعيت  3353335333بلغ مذکور و یا عدم تامين لباس و کفش کار براي نيروهاي نگهبانی به ازاي هر نفر مبلغ صورت عدم پرداخت م

 .پيمانكار کسر می گردد

 پيمانكار مكلف به افتتاح حساب مشترک در بانك معرفی شده از سوي کارفرما جهت کليه دریافت ها و پرداخت هاي مرتبط با این شهرداري می -7-4

 .باشد

در اختيار کارفرما قرار دهد و  تمام وقت کولر دار و بدون راننده به باال 91جهت حفاظت از پارک ابشار یك دستگاه پراید مدل  می بایستپيمانكار  -7-2

 .برعهده پيمانكار می باشد.... و کليه هزینه هاي نگهداري و تعميرات و سوخت خودرو 

را تهيه و به تایيد کارفرما ... پيمانكار موظف است برنامه تنظيمی و لوحه نگهبانی پرسنل جهت حفظ و حراست از اماکن و تاسيسات و انبار و  -7-6

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

 . درصد از صورت وضعيت ماهانه کسر می گردد 33وظایف یاد شده قصور نماید و با تشخيص دستگاه نظارت 

نفر مي  52شد، پيمانكار بايد حداقل ها را رعايت نمايد و حداقل تعداد نيرو مورد نياز در روز با توجه به اينكه قرارداد حجمي مي با -7-1

نفر مذكور به غير از پرسنل پيمانكار اعم از نماينده، مأمور خريد،  52 .باشد و پيمانكار با هزينه خود نسبت به تأمين آنها اقدام مي نمايد

 .د و مراد تعداد نيروی كارگری استپيمانكار مي باش... حسابدار، كارشناس و 
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سایر مزایایی که و ( درصد حقوق پایه .3) حق شيفت  ،عيدي، سنوات، حق مسكن، بن کارگري، حق اوالد، مرخصی ساليانه پرداخت اضافه کاري،: 3تبصره

 .باید طبق قوانين و مقررات به کارکنان پرداخت شود به عهده پيمانكار است

است نسبت به تهيه یك دستگاه حضور و غياب اقدام نماید و ماهانه پرینت ليست حضور و غياب و فيش حقوقی را قبل از پرداخت پيمانكار موظف  :2تبصره

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

ریال از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد و در صورت تكرار، قرارداد به صورت  53335333.فيش حقوقی به کارگران به ازاي هر نفر مبلغ غياب و 

. داشتنخواهد یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار به نفع کارفرما ضبط می گردد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضی را 

 ضی نداردتایيد ليست حضور وغياب وکارکرد برعهده نماینده کارفرما می باشد وپرداخت طبق ليست تایيد شده می باشد که پيمانكار حق هيچ کونه اعترا

وات یا عدم پرداخت در صورت شكایت کارگر از پيمانكار به مراجع قانونی به جهت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و یا عدم پرداخت پایه سن :1تبصره

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

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

مالک محاسبه هزینه هاي حقوق و دستمزد پرسنلی کارکنان براساس ضوابط اداره کار می باشد ضمنا سنوات کاري نيرو در پرداخت حقوق لحاظ : 4تبصره

ریال به عنوان جریمه از  53335333.در صورت عدم رعایت بند مذکور به ازاي هرکداميك از کارکنان، مبلغ  .گردد و طرح طبقه بندي الزامی می باشد

 .صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد

رکارکرد ساعت اضافه کاري براي نيروهاي تحت امر درنظر بگيردکه این ساعت اضافه کاري ماهانه براساس مقدا 27.3پيمانكار موظف است ماهانه : .تبصره

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

غ کار اضافی به کارگران یا در صورت عدم ابال. به نفع شهرداري کسر خواهد شددرصد باالسري 23با ساعت براي هر نفر در هر ماه از صورت وضعيت  333

هاي تعطيل و شيفت کاري پرداخت ن ساعات حضور و یا کارکرد در روزغيبت آن ها در ایام تعطيلی و عدم حضور در ساعات اضافه کاري صرفا نسبت به ميزا

 . خواهد شد

این بن به غير از بن  .نماید پرداختبا هماهنگی ناظر  نکارکناهر یك از در یك نوبت بن رفاهی به  ریال 3353335333 مبلغپيمانكار موظف است :6تبصره

 .قانون کار می باشد

به دستگاه نظارت اقدام نماید و ( به پيوست قرارداد ) روز پس از تاریخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه ليست مشخصات کارگران .3پيمانكار می بایست  :7تبصره

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

لغ پيمانكار موظف است به هر کداميك از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت مبلغی بابت تشویق پرداخت نماید و مجموعاً مب :1تبصره

درصد  23به اضافه در صورت عدم پرداخت در پایان پيمان از صورت وضعيت پيمانكار . خود لحاظ نمایدریال در قيمت پيشنهادي  2.53335333کل 

 .به نفع شهرداري کسر خواهد شدباالسري 

 .اخراج و بكارگيري نيرو باید با هماهنگی دستگاه نظارت باشد: 9تبصره

باقيمانده % 3.از هزینه هاي بيمه به عهده پيمانكار و %  3.اقدام نماید ضمنا   پيمانكارموظف می باشد نسبت به پرداخت بيمه تكميلی کارگران: 33تبصره

ریال جهت بيمه تكميلی کارگران در قيمت پيشنهادي درنظر بگيرد که در صورت افزایش یا  2653335333پيمانكار ماهانه مبلغ  .می باشد کارگرانبه عهده 

نوع بيمه تمكيلی و شرکت بيمه کننده و سقف تعهدات آن از طرف دستگاه . اضافه یا کسر می گردد کاهش، با نظر دستگاه نظارت به نسبت به مبلغ فوق

 .نظارت اعالم می گردد

 .کارکنان باید داراي کارت بهداشت و سالمت باشند و پيمانكار موظف به اخذ آن می باشد -7-8
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اي الزم را به پرسنل تحت امر خود ارائه دهد و در صورتيكه از سوي کارفرما نسبت به برگزاري دوره آموزشی و پيمانكار موظف است آموزش ه -7-9

 .توجيهی جهت کارکنان پيمانكار مبادرت شود، پيمانكار موظف به همكاري و پرداخت هزینه هاي آن می باشد

ن پيمانكار متعهد گردید که قبل از بكارگيري هر یك از کارکنان خود، فتوکپی کارت ملی و شناسنامه آنان را به همراه دو قطعه آخرین عكسشا -7-73

قانون کار و مقررات وظيفه عمومی و  32پرونده آنان را از نظر سوء پيشينه، معاینات پزشكی با رعایت ماده تسليم کارفرما نماید و قبل از شروع به کار قطعی 

 .تایيد سالمت بررسی و  پس از اخذ تایيدیه از حراست بكار گيرد

رند خودداري نماید مگر در شرایط و موارد پيمانكار متعهد است حتی المقدور از تعویض اشخاصی که به ترتيب فوق مورد تایيد کارفرما قرار می گي: تبصره

 .بدیهی است معرفی جانشين بصورت مكتوب بوده و فرد معرفی شده می بایست مورد تایيد کارفرما باشد. استثنا و اضطرار با هماهنگی دستگاه نظارت

 .  دستگاه نظارت برساند کليه کارکنان پيمانكار می بایست کليه اتفاقات محدوده نگهبانی خود را بصورت پيامك به اطالع -7-77

               
اماكن و تاسيسات مورد نظر جهت حفظ و حراست به شرح زير مي باشد كه پيمانكار موظف است به شررح منردرد در جردوز از    

 :بعهده وی مي باشداماكن و تاسيسات مذكور حراست و حفاظت نمايد و امر كنترز ورود و خرود افراد و وسايط نقليه نيز 
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