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 مناقصه خالصه

شهرداری شهرستان بافق در نظر دارد خدمات آماده سازی، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز پارک آبشار شهر بافق به شرح پیوست، بهه  

شرکت کنندگان  .واجد شرایط واگذار نماید( شخص حقوقی ) صورت حجمی طبق شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار 

 .ایستی موارد ذیل را رعایت نماینددر مناقصه ب

شهرداري واحد قراردادهاي  –میدان امام حسین  –بافق  –شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه به شهرداري بافق به آدرس یزد  (1

 . بافق مراجعه نمایند

می باشد و کلیه پیشنهادات در روز  82/70/99شنبه مورخ ودحداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  (2

 ( 70208487877: تلفن تماس امور قراردادها.) در شهرداري بافق مفتوح می شود 92/70/22شنبه مورخ سه 

 .از تاریخ عقد تعیین می گردد( یک سال شمسی)ماه  29مدت اجراي کار  -3

بانک مهر ایران  087422604.2964بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  ال می باشدکه میری 757775777..25مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  -4

 .نامه بانكی باشد به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانتشعبه بافق 

 .قابل تمدبد باشدمدت اعتبار تضمین نامه هاي فوق، باید حداقل سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نیز : تبصره

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

 اصل و تصویر تضمین شرکت در مناقصه :  "الف"پاکت  -2-1

 :شامل "ب"پاکت  -2-8

 :وند عبارتند ازمدارکی که می بایست در پاکت ب قرارداده ش اسناد و 

 .به بعد داراي اعتبار می باشد 29/70/22گواهی رضایت از تاریخ . گواهی رضایت از شهرداري بافق بابت انجام فعالیت هاي گذشته( الف

 .(نمونه قراردادو پیمان  خصوصی، شرایط پیمان اجراییشرایط دعوتنامه، )مناقصه  اسناد( ب

رات مندرج در یكی از روزنامه هاي کثیر االنتشار و همچنین دارندگان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براي اسناد مالی رونوشت اساسنامه و آگهی آخرین تغیی( ج

شایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید با موضوع . عنداالقتضاء سایر مدارك مربوطهکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت و و  تعهدآور

 .شته باشدمناقصه مطابقت دا

 ( در صور عدم ارائه پاکت پیشنهاد قیمت باز نمی گردد)گواهینامه صالحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی ( د

 :مربوط به پیشنهاد قیمت "ج"پاکت  -2-0

 .جدول آنالیز تفكیكی قیمتها و برگ پیشنهاد قیمت( 2

ج می باشد که باید بر روي آن نوع مناقصه، نام شرکت پیشنهاد دهنده، آدرس کامل پستی، تلفن و فاکس شرکت  پاکت الف و ب و: پاکت د شامل -2-4

 پیشنهاد دهنده، تاریخ تهیه والك و مهر شده تحویل دبیر خانه گردد

هنگام تحویل قطعی پیمانكار موظف است کلیه کسورات قانونی و قراردادي به عهده پیمانكار بوده و از صورت وضعیت پیمانكار کسر خواهد شد و  -8

 .مفاصاحساب الزم را از ادارات مربوطه تهیه و به کارفرما ارائه نماید

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد -0
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 :پیمان خصوصیشرایط 

مالک محاسبه هزینه های حقوق و دستمزد پرسنلی کارکنان براساس ضوابط اداره کار می باشد و ضمنا سنوات کاری نیرو در پرداخت   (1

 . حقوق لحاظ گردد و طرح طبقه بندی الزامی می باشد

ت حضور و غیاب و فیش حقووقی را قبول از پرداخوت    پیمانكار موظف است نسبت به تهیه یک دستگاه حضور و غیاب اقدام نماید و ماهانه پرینت لیس -2-2

یست حضور و حقوق و دستمزد به کارگران ارائه نماید و براساس لیست حضور و غیاب، اضافه کاري ها، تعطیل کاري ها اعمال گردد و در صورت عدم ارائه ل

پیمانكار کسر می گردد و در صوورت تكورار، قورارداد بوه صوورت      ریال از صورت وضعیت  57775777.غیاب و فیش حقوقی به کارگران به ازاي هر نفر مبلغ 

. نخواهد داشتیكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پیمانكار به نفع کارفرما ضبط می گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی را 

 هیچ کونه اعتراضی ندارد داخت طبق لیست تایید شده می باشد که پیمانكار حقتایید لیست حضور وغیاب وکارکرد برعهده نماینده کارفرما می باشد وپر

 در صورت شكایت کارگر از پیمانكار به مراجع قانونی به جهت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و یا عدم پرداخت پایه سونوات یوا عودم پرداخوت     -2-9

انونی، قرارداد به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت ناموه حسون انجوام تعهودات     حقوق و مزایا و غیره و محكوم شدن پیمانكار از سوي مراجع ق

 .ضبط می گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و کارفرما در این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشتپیمانكار به نفع کارفرما 

موی   نفهر  82حداقل تعداد نیروی کارگری مورد نیاز در روز پیمانكار باید حداقل ها را رعایت نماید و قرارداد حجمی می باشد،  با توجه به اینكه -2-3

 .باشد، و پیمانكار با هزینه خود نسبت به تأمین آنها اقدام می نماید

پیمانكار می باشد و مراد تعداد نیروي ...  یسان وراننده ن نفر مذکور به غیر از پرسنل پیمانكار اعم از نماینده، مأمور خرید، حسابدار و کارشناس و .9 -2-4

 .کارگري است

و مورد قبول (کشاورزي  کارشناس( پیمانكار باید قبل از شروع عملیات موضوع پیمان، یک نفر را که داراي تجربه کافی در زمینه فضاي سبز بوده  -.-2

و این کارشناس جزو نماید که بایستی بصورت مداوم در پارك آبشار حضور داشته باشد  ه عنوان نماینده خود معرفیکارفرما یا دستگاه نظارت باشد، کتباً ب

 .نمی باشد و کلیه هزینه های این بند برعهده پیمانكار می باشد 0-2ذکر شده در بند تیم کاری 

پیمانكار به منظور اجراي . رستی و نظارت او انجام شودنماینده پیمانكار حتماً باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت سرپ: 2تبصره

هر نوع اخطار و ابالغی . عملیات و دریافت دستورات از ناظر و همچنین براي تنظیم صورت وضعیت هاي موقت، اختیارات کافی به نماینده خود خواهد داد

پیمانكار می تواند . نده پیمانكار اعالم شود، در حكم ابالغ به پیمانكار خواهد بودکه مربوط به اجراي عملیات باشد و از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت به نمای

 . در صورت لزوم نماینده خود را تعویض نماید، مشروط بر اینكه صالحیت جانشین وي مورد قبول کارفرما یا دستگاه نظارت باشد

 .اخراج و بكارگیري نیرو باید با هماهنگی دستگاه نظارت باشد  -2-8

 ( سالپرس در  2777) .هار در ساعات غیراداري برعهده و هزینه پیمانكار می باشداتامین ن -2-0

را که از طرف کارفرما ابالغ می شود، به نحو ( و جشنواره ها نظیر اعیاد)پیمانكار موظف می باشد کارهاي اضافی مورد نیاز کارفرما در مواقع خاص  2-6

 .ینه هاي مذکور را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نمایدپیمانكار باید هز. احسن انجام دهد

بین پرسنل محدوده ( شیفت عصر و شب)نفر  8و حق شیفت براي  ماهیانهروز تعطیل کاري  277و  ساعت اضافه کار 29.7پیمانكار ملزم می باشد  :2-2

حویل تا بر اساس تاییدیه نهایی انجام پذیرد الزم به ذکر است در پیمان توزیع نماید لذا قبل از هر صورت وضعیت لیست پرداختی را به دستگاه نظارت ت

 .استرداد می گردد و از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد تعطیل کاري و اضافه کاري صورت عدم پرداختی از سوي پیمانكار مبلغ معادل

 .هماهنگی ناظر تحویل نیرو نمایدریال بن کاال بابت مراسم خاص با  857775777پیمانكار موظف است سالیانه  -2-27

ریال بابت تشویق پرداخت نماید  25.775777پیمانكار موظف است به هر کدامیک از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت مبلغ  -2-22

ان پیمان از صورت وضعیت پیمانكار به نفع در صورت عدم پرداخت در پای. ریال در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید 3757775777و مجموعاً مبلغ کل 

     .شهرداري کسر خواهد شد
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ه پیمانكار موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تخلیه کود و سم به شرح پیوست این قرارداد در محل مورد نظر دستگا -2-29

 .ریال به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد 57775777.اقدام نماید در غیراینصورت به ازاي هر روز تاخیر مبلغ نظارت 

نماید  حداقل تعداد کارگران مشخص شده توسط کارفرما برآورد تقریبی بوده و پیمانكار نمی تواند به تعداد نیروي تقریبی از سوي کارفرما استناد -2-29

ار می بایست براساس حداقل نیروي پیش بینی شده، حجم کار و برنامه زمانبندي، تعداد نیروي پیمانك(. ها را رعایت نماید اما در عین حال باید حداقل)

 مورد نیاز را آنالیز و در پیشنهاد قیمت به طور واضح مشخص نماید

انجام (  2477سال ) ل بعد موکول شود، تعدیل به آن بخشی از قرارداد که در سا(  2477سال ) در صورتی که انجام بخشی از قرارداد به سال بعد  -2-23

براساس افزایش اعالم شده توسط اداره کار، رفاه و امور اجتماعی می باشد و کارفرما  2477پرداخت حقوق کارگران در سال و  می گیرد تعلق می گیرد و

 . پرداخت می نماید 9/2را با اعمال ضریب  2477هرگونه افزایش اعالم شده توسط اداره کار، رفاه و امور اجتماعی در سال  صرفاً

به دستگاه نظارت اقدام نماید و ( به پیوست قرارداد ) روز پس از تاریخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه لیست مشخصات کارگران .2پیمانكار می بایست  -2-24

 .نسبت به اصالح لیست اقدام نماید عدم تایید توسط دستگاه نظارت، پیمانكار می بایست مطابق نظر دستگاه نظارت و قوانین و مقرراتدر صورت 

هرگونه ) کارفرما می تواند کارگران مورد نیاز عملیات پیمان را بشرط داشتن صالحیت کار، به پیمانكار معرفی کند و پیمانكار آنان را بكار گمارد (9

 (.، با هماهنگی دستگاه نظارت می باشدبكارگیري و اخراج نیرو

 .هیچ گونه پیش پرداختی به قرارداد تعلق نمی گیرد (3

 .پیمانكار متعهد است کلیه وسایل ایمنی و بهداشتی الزم براي کارکنان خود را تهیه نموده و بر استفاده از آنها نظارت نماید  (4

تمام پرسنل خود را جهت آزمایش  ده و پیمانكار مكلف است به دستور دستگاه نظارتکارکنان پیمانكار، باید از سالمت کامل برخوردار بو (2

از کارکنان خویش را ارائه نماید و هزینه های مربوطه برعهده  کارت بهداشتی هر یک کامل از سالمت به یكی از مراکز درمانی معرفی نماید و

 .پیمانكار می باشد

بر کارکرد نیروهاي انسانی و ماشین آالت و حفظ محیط زیست کارگاه، به طوري که نظر دستگاه نظارت و  رعایت اصول و مقررات ایمنی حاکم: تبصره

 .کارفرما را تأمین نماید، به عهده پیمانكار است

  .به عهده پیمانكار می باشدو قراردادي  پرداخت کلیه کسورات قانونی  (8

. آالت و به طور کلی تمامی لوازمی که براي اجراي عملیات موضوع پیمان ضروري است، به عهده پیمانكار می باشد تهیه و تدارك ابزار کار و ماشین  (0

هیه نموده و در اختیار همچنین پیمانكار مكلف می باشد ادوات و ماشین آالت ذکر شده در ذیل را در محیط کار و کارگاه، جهت انجام عملیات مكانیزه، ت

 .م قرارداد منوط به ارائه تایید ناظر بابت لوازم و ماشین آالت می باشدداشته باشد و تنظی

 با رانندهتمام وقت به باال  23مدل  نیسان کمپرسیو یک دستگاه بدون راننده به باال  20مدل  .47یک دستگاه پزو   -2

 .ریال از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد 457775777روزانه مبلغ  دستگاه نظارتاز طرف  ماشین آالتدر صورت نداشتن یا عدم تایید : تبصره

 . viking(mb:650t)       مدل موتوري حداقل یک دستگاهماشین چمن زنی  -9

 گاهتیک دس لیتري 97شارژي وسمپاش پشتی . لیتري حداقل یک دستگاه 2777سمپاش موتوري  -3

 .دستگاه پشتی حداقل سهدستگاه علف چین  -4

 و دیگر ادوات باغبانی و کشاورزي به اندازه نیاز نیروهاي سطح پارك  ، شیلنگ یک اینچ جهت آبیاري، دستكشهبیل، فرغون، ار  -.

 اره موتوري یک دستگاه -8

 .پمپ کف کش یک اینچ  یک دستگاه -0

 .دو موتوره یک دستگاهجارو برقی کارواشی  -6

 اسب بخار یک دستگاه.بنزینی  تیلر -2

 جهت سرند کردن کود حیوانی 2*2/.سرند فلزي به ابعاد  -27
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 جفت 3.7دستكش کار  -22

 عدد 37اره سامورایی  -29

ریال از  457775777روزانه مبلغ  دستگاه نظارتاز طرف (  29تا 9از بند ) و لوازم موردنیاز فوق الذکر  ماشین آالتدر صورت نداشتن یا عدم تایید : 2تبصره

 .صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد

پمپها، مربوط به فضاي سبز محدوده تحویلی به پیمانكار، تا پایان قرارداد به عهده کلیه  و  ت تجهیزات شیر آالت سیستم آب بهداشتیمواظبنگهداري و (6

 .پیمانكار می باشد

 .باشد میو رفع عیب و سالم سازي آن به عهده پیمانكار نگهداري هزینه هاي  و آبشار تحویل پیمانكار بوده کلیه پمپهاي فضاي سبز و:2صرهتب

 جهت پمپاژ آبشار و آبیاري KW80عدد پمپ سه فاز  . (الف

 یک عدد پمپ تک فاز سه اینچ( ب

، با تنظیم فضاي سبزو اتصاالت مربوطه و شبكه آبرسانی د نسبت به تحویل سالم شیرآالت و پیمانكار موظف می باشد در پایان مدت قراردا: 9تبصره 

 .صورتجلسه به کارفرما اقدام نماید

و باز تخلیه فاضالب .) دستشویی و کیسه زباله مورد نیاز پارك برعهده پیمانكار می باشد فت سرویس هاي بهداشتی و تهیه مایعنگهداري و نظا: 3تبصره

 (وله ها و الیه روبی استخر ها برعهده پیمانكار می باشد کردن ل

 .نگهداري، آبگیري، نظافت، سرویس عادي، کنترل روشن و خاموش کردن آبنماي موزیكال با هماهنگی دستگاه نظارت برعهده پیمانكار می باشد: 4تبصره

روز و در محدوده زمانی معرفی شده توسط پیمانكار، بعنوان و تعطیل نمودن اجراي عملیات نگهداري فضاي سبز، حتی براي یک شیفت در شبانه   (2

پیمانكار تائید می . مفهوم ایجاد اخالل در محدوده فعالیت می باشد و به تبع آن کارشكنی در فعالیتهاي کارفرما تلقی شده و موجب پیگرد قانونی خواهد بود

براي کارفرما به رسمیت « ایجاد اخالل»احتمالیش، پذیرفته و اقدامات قانونی را براي عنوان نماید که عواقب قانونی مورد مذکور را بدون مسموع، بدون ادله 

 .می شناسد

 .بذر چمن برعهده کارفرما می باشددرخت، گل، گیاه و تهیه  (27

در صورت عدم  ي داشته باشد وپرسنل و کارکنان خود را بدون هیچ گونه تأخیر يماه حقوق و مزایا یکپیمانكار متعهد می گردد توانایی مالی پرداخت  (22

 .حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشتپیمانكار  و کسر می گردد  در صد باالسري .2پیمانكار به اضافه  صورت وضعیتاز  ،پرداخت

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

  

 شرح خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز ینالیز تفكیكی قیمت هاآ: 0جدول شماره

 مقدار شرح خدمات ردیف
هر واحد قیمت 

  (ریال) ماهیانه

قیمت کل 

 (ریال)ماهیانه

قیمت کل 

 ریال)سالیانه

  مترمربع 3977 داري چمننگه 2
  

  متر مربع 0777 نگهداري گل و گیاه بصورت باغچه اي  و گلدانی 9
  

  متر مربع4877 نگهداري گل گیاه و فضاي سبز پارکینگ و ورودي 3
  

4 
نگهداري گل گیاه در سنگ چینی ها و گل باغچه هاي 

 دامنه کوه وسطح کوه
  متر مربع 3277

  

. 
رختها و درختچه هاي سطح پارك نگهداري فضاي سبز د

 (سطح  مفید)
  متر مربع222777

  

8 
دریاچه،آبنماي هارمنیک  )نظافت کل پارك آبشار 

 (ه بازي، مسیر ها ،پارکینگع،سرویس ها،مجمو
  هكتار 26

  

  خدمات نظافت و نگهداری فضای سبزسالیانه قیمت کل 

و در صورت افزايش مقادير هيچگونه مبلغ اضافه اي به پيمانكار پرداخت كليه مقادير جدول فوق بصورت تقريبي مي باشد  :تذكر

 .نمي گردد

 :آدرس دقيق

 :شماره حساب:                                  شماره تلفن همراه:                                              شماره تلفن

 :تاریخ:                                                هاددهندهنام، نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشن
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 (ریال)قیمت کل  (ریال)قیمت جزء  مقدار خرید شرح خدمات ردیف

   لیتر 97 روغن ولک 2

   لیتر 977 کیمیا کاوش –سم دیازینون تولیدي آریا  9

   کیلوگرم 7. سم دیازینون گرانوله 3

   لیتر 97 سم اتیون 4

   کیلو 27 (کاربندازیم یا بنومیل یا بردو ) انواع قارچ کش  .

   لیتر . کیمیاکاوش -تولیدي پرتونار( رانداب ) گالیفوزیت  8

   لیتر 27 تولیدي کیمیاکاوش( ارتوس ) سم فن پروکسی 0

   لیتر 37 درصد67گوگرد مایع تولید از کارخانجات شیراز  6

   تن 7/. کود شیمیایی اوره  2

   تن 7/. کود شیمیایی دي آمونیوم فسفات 27

   تن NPK ./7کود شیمیایی  22

و ازگاوداري هاي صنعتی  کود حیوانی خشک بدون ماسه بادي 29

 مورد تایید ناظر
   تن 477

   لیتر 97 آنتی سالت  23

   عدد 377 متر 9سانتیمتر به ارتفاع  3*9قیم به ابعاد  24

   لیتر .2 (اسویلنم)انواع نماتدکش  .2

   کیلوگرم 27 رنگ محافظ تنه درختان 28

   لیتر 7. سم دورسبان  20

   لیتر 37 فولوي ازت  26

   لیتر 37 فرموال 22

   لیتر 37 سوپرکاپ 97

  (:ریال ) جمع کل 
 

 

 : ام، نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهندهن

 

 

 

 

 


