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 عمومي دعوتنامه مناقصه   

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

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

حداكثر مهلت بارگذاری پیشنهادات قیمت در سامانه و  00/00/4104شنبه مورخ يكروز  00/41عت دريافت اسناد از سامانه ستاد تا سا حداكثر مهلت (1

می باشد و پاكت تضمین همزمان  81/30/8038شنبه مورخ چهارروز  41شهرداری تا پايان ساعت ( www.setadiran.ir)تداركات الكترونیكی دولت 

 41/00/4104شنبه مورخ پنج روز  00/00گردد و كلیه پیشنهادها در ساعت  –میدان امام حسین  -بافق–يزد : یزيكی تحويل دبیرخانه به آدرس بصورت ف

 ( 30205053533: تلفن تماس امور قراردادها.) در شهرداری بافق مفتوح می گردد

 .مدت قرارداد يك سال شمسی می باشد  -2

بانك مهر ايران   88014408111201حساب  بايست يا به صورت واريز نقد به  می باشدكه می ريال 2.100.000.000مبلغ سپرده شركت در مناقصه  -0

 .باشد نامه بانكی يا اوراق مشاركت شعبه بافق به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانت

 .د باشديامه های فوق، بايد حداقل سه ماه از تاريخ تسلیم پیشنهادها بوده و برای سه ماه ديگر نیز قابل تمدمدت اعتبار تضمین ن

 :ج به شرح ذيل ارائه گردد وپاكت الف ، ب  سهبايست در  كلیه اسناد مناقصه می -1

 :پاكت الف شامل -1-4

 نامه  ضمانتاصل و تصوير  

 :پاكت ب شامل  -1-2

 نامه مهر و امضاء شده شركت و تصوير آگهی تاسیس شركت در روزنامه رسمی و تصوير آگهی آخرين تغییرات شركت در روزنامه رسمیتصوير اساس( الف

 مدير عامل شركت كپی شناسنامه و كارت ملی( ب

 و كلیه پیوست های قرارداد قرارداد تیپ امضاء شده شهرداری بافق، دعوتنامه( ج

 (ر صورت عدم ارائه تايیديه پاكت پیشنهاد قیمت باز نمی گردد د) تايیديه پلیس پیشگیری ( د

 .می باشد قیمت پیشنهادفرم پاكت ج شامل  -1-0

 .دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول كلیه و يا هر يك از پیشنهادها مختار است -1

دستگاه مناقصه گزار، با تكمیل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء  عامالتروز كاری از تاريخ ابالغ نظر كمیسیون م 8برنده مناقصه موظف است تا  -8

ت به عقد قرارداد اقدام نمايد و در صورت عدم مراجعه و عدم شهرداری مراجعه و نسب قراردادهایدفترچه پیمان و ارائه تضمین انجام تعهدات، به واحد 

 .تكمیل و ارائه مدارک فوق الذكر، سپرده وی به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط و از برنده دوم دعوت بعمل خواهد آمد

تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد، با  تضمین نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعیت انجام كار، نزد كارفرما نگهداری می گردد -8

در غیر اينصورت مناقصه . شرايطی كه تفاوت قیمت كمتر يا برابر با میزان تضمین دريافتی باشد، تضمین نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد می گردد

 .تجديد خواهد شد

 .تعديل تعلق می گیردمذكور  به قرارداد -0

 .قانونی به عهده پیمانكار می باشدمالیات، بیمه و ساير كسورات  -1

  .می باشد مناقصههزينه چاپ اگهی به عهده برنده  -40

http://www.setadiran.ir/
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 افققرارداد خدمات نگهباني و حفاظت فيزيكي شهرداری ب

 :طرفين قرارداد  .8ماده

اين قرارداد به همراه شرايط و ديگر مدارک الحاقی آن كه يك مجموعه غیر ................. مورخ ............... با توجه به صورتجلسه كمیسیون معامالت به شماره 

شهردار بافق كه از اين پس كارفرما نامیده می  ی نوروززادهسید علقابل تفكیك است و قرارداد نامیده می شود فی ما بین شهرداری بافق به نمايندگی آقای 

به .................... به شماره ملی ........................ به نمايندگی آقای .......................... و كداقتصادی ................ به شماره ثبت ..................... شود از يك طرف و شركت 

 .عامل شركت كه از اين پس پیمانكار نامیده می شود از طرف ديگر منعقد می گرددعنوان مدير

 موضوع قرارداد .5ماده

ی، انبار، عبارت است از انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزيكی از ساختمان های اداری، تاسیسات و تجهیزات و ماشین آالت در محوطه شهرداری، آتشنشان

 هرداری بافقش آبشارو پارک  ، پارک بانوانموتوری

 مدت قرارداد .0ماده

 . باشد می............... تا پايان تاريخ  ...................ماه سال شمسی و از تاريخ  42به مدت 

حق رجوع و انصراف از موضوع قرارداد را نخواهند  پیمانكاردر طول مدت قرارداد و كلیه مدتهای تمديدی كه با توافق طرفین صورت می گیرد : تبصره 

 ..داشت

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت .0ماده

می باشد ( ريال.............................. بحروف )ريال ........................... مبلغ قرارداد بابت خدمات موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مبلغ به عدد  -0-8

ر كلیه جرايم و كسورات قانونی قابل پرداخت می باشد و به شماره حساب كه ماهانه بر اساس صورت وضعیت از سوی پیمانكار و تايید دستگاه نظارت و كس

 .اعالمی از سوی پیمانكار واريز خواهد شد............. شعبه ............. بانك ....................... 

، راساً (ی كه مطابق قرارداد، در تعهد كارفرما نبوده استتمامی امكانات)كلیه هزينه های ناشی از استفاده پیمانكار از امكانات و تسهیالت كارفرما : تبصره

 .توسط كارفرما و با توجه به قیمتهای كارشناسی انجام شده محاسبه و از صورتحساب پیمانكار كسر خواهد گرديد

 اسناد و مدارك قرارداد .2ماده

 .اين قرارداد شامل مدارک زير می باشد

 .قرارداد حاضر -2-8

 شرايط فردی انتظاماتشرح وظايف نیروهای انتظاماتی و  -2-5

 محل اماكن و تاسیسات جهت حراست و نگهبانی -2-0

كلیه مدارک و دستور كارها و صورتجلسات و موافقتنامه هايی كه در مورد خدمات و كارهای در طول مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضاء  -2-0

 .طرفین برسد

فقتنامه، آيین نامه مالی شهرداريها و شرايط عمومی پیمان به شماره در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، به ترتیب اين موا

بر ديگر اسناد و مدارک پیمان اولويت دارد و در صورتی كه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد جزء الينفك قرارداد  00/00/80مورخ  012/400011/402

 مذكور می باشد و بر اين قرارداد حاكم است 
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 تغيير مقادير كار .6ماده

قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه يا كسر نمايد، بدون آنكه در واحد % 21كارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطالع كتبی به پیمانكار تا میزان 

 .بهاء و شرايط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانكار ملزم به قبول آن می باشد

 تضمين تعهدات و حسن انجام كار .7ماده

بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات تحويل ( ريال ) .................... ريال ................ و به مبلغ ............ مورخ ................. بانكی به شماره  ضمانت نامه -7-8

د و تعهدات قرارداد و ارائه و اجرای دقیق، كامل، بدون عیب و نقص و بدون تاخیر تمامی مفا انجام كار صورتجلسه تنظیم از پس امورمالی گرديد كه

 شده ياد سپرده تحويل به قرارداد منوط ابالغ است بديهی. گردد می مسترد پیمانكار و درخواست پیمانكار به مفاصاحسابهای دولتی و با تائید دستگاه نظارت

   .باشد می كارفرما به

انجام كار، كسر و پس از پايان تحويل موقت قرارداد، چنانچه نقصی از هر صورت وضعیت پیمانكار تحت عنوان سپرده حسن ( ده درصد% )40معادل  -7-5

 .در كار پیمانكار مشاهده نشود با تائید دستگاه نظارت به وی مسترد می شود

حقوقی و هزينه پرداخت حسن انجام كار به منزله تسويه قطعی قرارداد می باشد و لزوماً پیمانكار ملزم است كه كلیه مفاصاحسابها و پرداختهای : 4تبصره 

بديهی است هرگونه مانده مطالبات كارفرما از محل سپرده های مذكور قابل وصول . های منظور شده خود را كه توسط كارفرما صورت يافته، تسويه نمايد

 .می باشد

 تعهدات كارفرما .1ماده

 .دكارفرما متعهد است اطالعات الزم را جهت انجام موضوع قرارداد در اختیار پیمانكار قرار ده -1-8

 .تعیین تعداد افراد مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد با كارفرما می باشد -1-5

 .تعیین طول مدت شیفت ها و شروع و اتمام آن با كارفرما يا دستگاه نظارت می باشد -1-0

 .تعیین زمان تغییر شیفت و همچنین محل خدمت نگهبانان با كارفرما يا دستگاه نظارت می باشد -1-0

 تعهدات پيمانكار .9ماده

 ؛ی كلیه تعهدات اين قرارداد، دستورات و الحاقیه های ابالغی در چارچوب قرارداد از طرف كارفرما و صورتجلسات در طول اجرای پروژهاجرا -9-8

را به هیچ شخص حقیقی ... پیمانكار حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئاً يا كالً به هیچ صورت حتی به صورت مشاركت، نمايندگی، سطح حقوق و  -9-5

 .در صورت تخلف از اين امر، كارفرما حق فسخ قرارداد را دارد و خسارت اين امر نیز مستقیما بعهده پیمانكار می باشد. ی ندارديا حقوق

ه ماه حقوق پرسنل تحت سرپرستي خود را داشته باشد تا در صورتيكه كارفرما ب يكپيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل  -9-0

در صورت عدم پرداخت حقوق به دليل عدم پرداخت و  كاركنان با مشكل مواجه نگردند ،ت وضعيت نبودهر علت قادر به پرداخت صور

باالسری محاسبه و از صورت وضعيت % 82هزينه حقوق پرداخت شده با  خواهد شد و انجام از سوی كارفرماپرداخت حقوق  وضعيت،صورت 

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

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

موكول شود، (  4102سال ) در صورتی كه انجام بخشی از قرارداد به سال بعد می باشد و  4104آنالیز سال پرداخت حق و حقوقات براساس  -9-0

براساس افزايش اعالم شده توسط اداره كار، رفاه و امور اجماعی می باشد و كارفرما صرفا هرگونه افزايش اعالم شده  4102كارگران در سال پرداخت حقوق 

  .پرداخت می نمايد 2/4اعمال ضريب باالسری  بارا  4102در سال توسط اداره كار، رفاه و امور اجتماعی 
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پاسخگوی مسائل مربوط به موضوع مورد قرارداد است و در هرساعت از شبانه روز هر مسئله و مشكلی ( ی شبانه روز) پیمانكار بصورت تمام وقت  -9-2

ع معضل اقدام برای ساختمانها، تاسیسات، اماكن و تجهیزات و كال تمامی موارد قرارداد پیش آيد پیمانكار موظف است سريعا و در حداقل زمان نسبت به رف

 ه خسارت اعم از مالی و جانی وارد گردد پیمانكار جوابگو بوده و می بايست از عهده جبران خسارت برآيددرغیر اينصورت هرگون. نمايد

 .پیمانكار در روزهای تعطیل نیز ملزم به تامین نیروی الزم جهت اجرای موضوع قرارداد می باشد: تبصره

 .ل بیماری و مرخصی فوراً موظف به تامین نیروی جايگزين می باشدپیمانكار در صورت عدم حضور نگهبان تعیین شده به هر علتی از قبی: تبصره

پیمانكار ملزم می باشد در مدت قرارداد برای پرسنل خود دو دست لباس كار، دو جفت كفش، يك دست كاپشن كار زمستانی همراه با نصب آرم  -9-6

. فراهم نمايد با رعايت نظر كارفرما يا دستگاه نظارت( عرف كاری  طبق قوانین و) و ساير تجهیزات و لوازمی كه جهت ايمنی الزم است  شهرداری بافق

. عرق گیر برای لباس كار الزامیست. بديهی است كیفیت لباس بايد به گونه ای انتخاب شود كه سرما يا گرما تأثیر نامناسب بر روی پرسنل نداشته باشد

 (.طراحی كلی با نظر كارفرما)

 .هرشش ماه می باشدء در ابتداكار  و كفش تحويل لباس: 4تبصره 

به ( میلیون ريال دو)ريال  2.000.000مبلغ  هر بازديد  پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم پوشیدن لباس كار توسط هر يك از پرسنل در: 2تبصره 

 .گرددمی هر نفر، جريمه پرداخت نمايد و مبلغ مذكور از صورتحساب های پیمانكار كسر  ازای

به نیروهای خدماتی و راننده در اين قرارداد پرداخت نمايد و در ريال  41.000.000جهت تهیه و تامین لباس و كفش سالیانه بايستی انكار پیم: 0تبصره

ريال از صورت وضعیت  20.000.000صورت عدم پرداخت مبلغ مذكور و يا عدم تامین لباس و كفش كار برای نیروهای نگهبانی به ازای هر نفر مبلغ 

 .انكار كسر می گرددپیم

پیمانكار مكلف به افتتاح حساب مشترک در بانك معرفی شده از سوی كارفرما جهت كلیه دريافت ها و پرداخت های مرتبط در صورت نیاز كارفرما،  -9-7

 .با اين شهرداری می باشد

در اختیار كارفرما قرار دهد و كلیه هزينه های  قتتمام و كولر دار و بدون راننده به باال 10مدل  يا پژو يك دستگاه پرايد می بايستپیمانكار  -9-1

ريال به عنوان جريمه از صورت  0.000.000برعهده پیمانكار می باشد و در صورت عدم تامین خودرو روزانه مبلغ .... و نگهداری و تعمیرات و سوخت خودرو 

 .وضعیت پیمانكار كسر خواهد شد

پرسنلی عوامل خود و همچنین انجام مذاكرات و هماهنگی ناظرين و عوامل خود با كارفرما نسبت  پیمانكار موظف و متعهد است به منظور مراجعات -9-9

ريال به عنوان جريمه از صورت وضعیت ماهانه پیمانكار  200.000.000به تامین دفتر كار در شهر اقدام نمايد و در صورت عدم راه اندازی دفتر، ماهانه مبلغ 

 .كسر می گردد

ريال از  1.000.000فاده از نیروهای انتظامات در ديگر واحدهای شهرداری را ندارد و در صورت مشاهده به ازای هر مورد مبلغ پیمانكار حق است -9-83

ام صورت وضعیت پیمانكار به عنوان جريمه كسر می گردد و در صورت تكرار قرارداد به صورت يكطرفه از طرف كارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انج

 .نجام كار به نفع كارفرما ضبط می گرددتعهدات و حسن ا

ف هرگاه هر يك از كاركنان پیمانكار در انجام صحیح وظايف محوله موضوع قرارداد بنا به تشخیص دستگاه نظارت مسامحه يا سهل انگاری يا خال -9-88

در اين صورت پیمانكار . ريعاً به خدمت آنها پايان دهد مقررات و ضوابط رفتار نمايد كارفرما می تواند و اختیار خواهد داشت به پیمانكار اعالم نمايد تا س

بديهی است ضمانت اجراء . موظف به اقدام فوری بوده و در هیچ مقطعی جز با موافقت كتبی كارفرما حق بكارگیری كاركنان بركنار شده را نخواهد داشت

در اين مورد پرداخت كلیه خسارات و حقوق و مزايا فرد بر كنار . می باشد اين بند عالوه بر فسخ يك طرفه قرارداد ،جبران و دريافت كلیه خسارات وارده

 .شده بعهده پیمانكار خواهد بود و كارفرما هیچ تعهدی در اين زمینه نخواهد داشت 
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به تايید كارفرما را تهیه و ... پیمانكار موظف است برنامه تنظیمی و لوحه نگهبانی پرسنل جهت حفظ و حراست از اماكن و تاسیسات و انبار و  -9-85

در صورتی كه لوحه ياد شده تنظیم نگردد يا پیمانكار در انجام بخشی از . برساند و نیروهای مذكور بايستی دقیقا برابر لوحه موصوف انجام وظیفه نمايد

 . درصد از صورت وضعیت ماهانه كسر می گردد 40وظايف ياد شده قصور نمايد و با تشخیص دستگاه نظارت 

ه لوازم و تجهیزاتی كه از سوی كارفرما در اختیار پیمانكار قرار می گیرد، نزد پیمانكار بصورت امانت بوده و نامبرده مسئول جبران هرگون مراقبت از -9-80

 .خسارات و تعدی و تفريط احتمالی بوده و در صورت عمدی بودن اين كار، عمل وی مصداق خیانت در امانت را دارد

ستگاه ها وتجهیزات مرتبط با فعالیت پیمانكار دچار خرابی يا عیب گردد، اجرای تعمیرات و پرداخت هزينه های آن چنانچه در طول مدت قرارداد د -9-80

 .كال برعهده پیمانكار است

) پیمانكار موظف است به پرسنل تحت امر خود تفهیم نمايد كه هنگام جابجايی هر شیفت نسبت به تهیه صورتجلسه تحويل و تحول پست خود  -9-82

اقدام و نسخه ای از آن را به همراه گزارش های روزانه توسط مسئول شیفت به دستگاه نظارت قرارداد ... ( اط حساس، ساختمان ها، درب ها و شامل نق

 .تحويل دهد

 .استفاده از لباس فرم، آرم شركت و وسايل و تجهیزات نگهبانی در خارج از محدوده حفاظتی كارفرما ممنوع می باشد -9-86

است در پايان هرماه آمار تعداد پرسنل ، مسئولیتهای محوله و محل كار و شیفت كاری و لیست و فیش پرداخت دستمزد آنان كه به پیمانكار مكلف  -9-87

سیده است به تائیديه بانك مربوطه مبنی بر پرداخت می باشد و همچنین تصوير لیست بیمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تايید سازمان تامین اجتماعی ر

بديهی است فقدان هر . د دستگاه نظارت و شهردار رسانده و به ضمیمه صورت وضعیت برای هرگونه پرداخت به امور مالی شهرداری بافق تحويل نمايدتائی

 . يك از مدارک مذكور به منزله نقص عمده در مستندات تلقی و پرداخت را تا تكمیل اسناد و رفع نقص به تاخیر خواهد انداخت

نفر مي  56نكه قرارداد حجمي مي باشد، پيمانكار بايد حداقل ها را رعايت نمايد و حداقل تعداد نيرو مورد نياز در روز با توجه به اي -9-81

نفر مذكور به غير از پرسنل پيمانكار اعم از نماينده، مأمور خريد،  56 .باشد و پيمانكار با هزينه خود نسبت به تأمين آنها اقدام مي نمايد

 .پيمانكار مي باشد و مراد تعداد نيروی كارگری است... و  حسابدار، كارشناس
ساير مزايايی كه و ( درصد حقوق پايه 41) حق شیفت  ،عیدی، سنوات، حق مسكن، بن كارگری، حق اوالد، مرخصی سالیانه پرداخت اضافه كاری،: 4تبصره

 .بايد طبق قوانین و مقررات به كاركنان پرداخت شود به عهده پیمانكار است

 پیمانكار موظف است نسبت به تهیه يك دستگاه حضور و غیاب اقدام نمايد و ماهانه پرينت لیست حضور و غیاب و فیش حقوقی را قبل از پرداخت :2تبصره

ئه لیست حضور و تعطیل كاری ها اعمال گردد و در صورت عدم ارا و حقوق و دستمزد به كارگران ارائه نمايد و براساس لیست حضور و غیاب، اضافه كاری ها

ريال از صورت وضعیت پیمانكار كسر می گردد و در صورت تكرار، قرارداد به صورت  1.000.000غیاب و فیش حقوقی به كارگران به ازای هر نفر مبلغ 

. فرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پیمانكار به نفع كارفرما ضبط می گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشتيكطرفه از سوی كار

 ضی نداردتايید لیست حضور وغیاب وكاركرد برعهده نماينده كارفرما می باشد وپرداخت طبق لیست تايید شده می باشد كه پیمانكار حق هیچ كونه اعترا

 در صورت شكايت كارگر از پیمانكار به مراجع قانونی به جهت عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و يا عدم پرداخت پايه سنوات يا عدم پرداخت :0بصرهت

جام تعهدات حقوق و مزايا و غیره و محكوم شدن پیمانكار از سوی مراجع قانونی، قرارداد به صورت يكطرفه از سوی كارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن ان

 .د داشتپیمانكار به نفع كارفرما ضبط می گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و كارفرما در اين مورد هیچگونه مسئولیتی نخواه

ر پرداخت حقوق لحاظ مالک محاسبه هزينه های حقوق و دستمزد پرسنلی كاركنان براساس ضوابط اداره كار می باشد ضمنا سنوات كاری نیرو د: 1تبصره

ريال به عنوان جريمه از  1.000.000در صورت عدم رعايت بند مذكور به ازای هركدامیك از كاركنان، مبلغ  .گردد و طرح طبقه بندی الزامی می باشد

 .صورت وضعیت پیمانكار كسر می گردد
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درنظر بگیردكه اين ساعت اضافه كاری ماهانه براساس  مورد نظرنفر نیروی  28ساعت اضافه كاری برای  2010پیمانكار موظف است ماهانه : 1تبصره

در پايان پیمان با  ،در صورت عدم پرداخت اضافه كاری. مقداركاركرد نیروها و تايید ناظر بايد پرداخت گردد و پیمانكار در قیمت پیشنهادی لحاظ نمايد

در صورت عدم ابالغ كار اضافی . به نفع شهرداری كسر خواهد شددرصد باالسری 20 باساعت برای هر نفر در هر ماه از صورت وضعیت  10محاسبه میانگین 

های تعطیل و شیفت ن ساعات حضور و يا كاركرد در روزبه كارگران يا غیبت آن ها در ايام تعطیلی و عدم حضور در ساعات اضافه كاری صرفا نسبت به میزا

 . كاری پرداخت خواهد شد

اين بن به غیر از بن  .نمايد پرداختبا هماهنگی ناظر  كاركنانهر يك از نوبت بن رفاهی به  دودر  ريال 00.000.000 مبلغ پیمانكار موظف است:8تبصره

 .قانون كار می باشد

رت اقدام نمايد و به دستگاه نظا( به پیوست قرارداد ) روز پس از تاريخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه لیست مشخصات كارگران 41پیمانكار می بايست  :8تبصره

 ددر صورت عدم تايید توسط دستگاه نظارت، پیمانكار می بايست مطابق نظر دستگاه نظارت و قوانین و مقررات نسبت به اصالح لیست اقدام نماي

خت نمايد و مجموعاً مبلغ پیمانكار موظف است به هر كدامیك از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت مبلغی بابت تشويق پردا :0تبصره

درصد  20به اضافه در صورت عدم پرداخت در پايان پیمان از صورت وضعیت پیمانكار . ريال در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نمايد 80.000.000كل 

 .به نفع شهرداری كسر خواهد شدباالسری 

 .اخراج و بكارگیری نیرو بايد با هماهنگی دستگاه نظارت باشد: 1تبصره

باقیمانده % 10از هزينه های بیمه به عهده پیمانكار و %  10پیمانكارموظف می باشد نسبت به پرداخت بیمه تكمیلی كارگران اقدام نمايد ضمنا  : 40هتبصر

صورت افزايش يا ريال جهت بیمه تكمیلی كارگران در قیمت پیشنهادی درنظر بگیرد كه در  20.000.000پیمانكار ماهانه مبلغ  .می باشد كارگرانبه عهده 

نوع بیمه تمكیلی و شركت بیمه كننده و سقف تعهدات آن از طرف دستگاه . كاهش، با نظر دستگاه نظارت به نسبت به مبلغ فوق اضافه يا كسر می گردد

 .نظارت اعالم می گردد

 .كاركنان بايد دارای كارت بهداشت و سالمت باشند و پیمانكار موظف به اخذ آن می باشد -9-89

فی يك نفر را به عنوان نماينده تام االختیار خود جهت پاسخگويی و ايجاد هماهنگی های الزم در انجام موضوع قرارداد، كتبا به كارفرما معر پیمانكار -9-53

 .نمايد

قرار نگرفت پیمانكار مكلف است فرد يا افرادی از كاركنان خود را كه صالحیت تخصصی يا عمومی آن ها از طرف دستگاه نظارت قرارداد مورد تايید  -9-58

 .ظرف مدت يك هفته تغییر و افراد واجد شرايط ديگری را با تايید دستگاه نظارت با رعايت ساير بندهای اين قرارداد جايگزين نمايد

عادت داخل پیمانكار بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت كارفرما را رعايت كند و از آنچه كارفرما بالصراحه به او اختیار داده يا برحسب عرف و  -9-55

 .اختیار اوست تجاوز نكند

پیمانكار موظف است آموزش های الزم را به پرسنل تحت امر خود ارائه دهد و در صورتیكه از سوی كارفرما نسبت به برگزاری دوره آموزشی و   -9-50

 .توجیهی جهت كاركنان پیمانكار مبادرت شود، پیمانكار موظف به همكاری و پرداخت هزينه های آن می باشد

وده فوق یمانكار از موقعیت های مكانی و نحوه استقرار ادوات، ماشین آالت، لوازم اسقاطی، لوازم داخل انبار و ساختمان و تجهیزات مستقر در محدپ -9-50

داد به منزله تحويل بازديد نموده و با آگاهی و وقوف كامل و با در نظر گرفتن جمیع جهات مبادرت به انعقاد اين قرارداد نموده است و امضاء و ابالغ قرار

 . كلیه وسايل و اقالم داخل محدوده مورد نظر می باشد كه پیمانكار می بايست از آن ها محافظت و نگهداری نمايد

هیچگونه چنانچه پیمانكار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد سپرده پیمانكار به نفع كارفرما ضبط و قرارداد فی مابین بدون نیاز به  -9-52

 .شريفات لغوشده تلقی می گرددت
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ع ذيصالح چنانچه پیمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاه های قضايی و مراج -9-56

مانكار نمايد و خسارت وارده را از محل تضمینات نسبت به تنظیم صورتجلسه كاركرد كه به تايید دستگاه نظارت رسیده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پی

 .پیمانكار وصول و نسبت به قسخ قرارداد اقدام نمايد

در صورتی كه به علت بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتی و مسامحه و قصور پیمانكار، خسارتی به كارفرما يا  -9-57

ود و يا اينكه بنا داليل مذكور جراحتی يا فوتی رخ دهد، كلیه مسئولیت های آن تحت هر عنوان و پرداخت ديه و اشخاص ثالث يا كاركنان پیمانكار وارد ش

در صورتیكه بنا به تصمیم دادگاه، كارفرما . ارش و خسارات برعهده پیمانكار می باشد و كارفرما هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت ديه، ارش و خسارات ندارد

 .ديه، ارش يا خسارات گردد، كارفرما حق مراجعه به پیمانكار و مطالبه و وصول آن را خواهد داشت محكوم به پرداخت

و آيین  زمان، مكان و تعداد افراد الزم جهت نگهبانی و انتظامات براساس ضرورت تغییرپذير بوده و پیمانكار موظف به اجرای تمامی دستورالعمل ها -9-51

 .دستگاه نظارت می باشد نامه های ارسالی از سوی كارفرما يا

 .ار استدر صورت فسخ يا اتمام مدت قرارداد، كارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به كاركنان پیمانكار ندارد و تسويه حساب با كارگران به عهده پیمانك -9-59

هیچگونه رابطه كارفرمايی و كارگری  با توجه به اينكه كاركنان بنا به دستور پیمانكار كار می كنند و از پیمانكار حق الزحمه دريافت می نمايند، -9-03

آنان و همچنین  فیمابین كارفرما و كاركنان پیمانكار وجود نداشته و نخواهد داشت و كارفرمای كارگران، شركت پیمانكار می باشد و پرداخت حقوق و مزايای

ار و امور اجتماعی و همچنین پاسخگويی به كلیه دعاوی پاسخگويی به دعاوی احتمالی مطروحه از ناحیه كاركنان در شعب تشخیص و حل اختالف اداره ك

پیمانكار از هم اكنون برائت ذمه كارفرما را بدون . احتمالی حقوقی و جزايی در مراجع قضايی و شبه قضايی و اداری و مشابه آن به عهده پیمانكار می باشد

 .قید و شرط پذيرفته و حق هیچگونه اعتراضی ندارد

تزم می گردد كلیه مقررات و دستورالعملهای حفاظتی، ايمنی، بهداشتی و انضباطی و شئونات اخالقی و ايجاد نظم در محل پیمانكار متعهد و مل -9-08

 .كار و نظاير آن را به نحو دقیق و مطلوب رعايت نمايد

قرارداد به آن ها دسترسی پیدا می كند  پیمانكار تعهد می نمايد كه هرگونه اطالعات و مداركی كه در اختیار اوست و يا اطالعاتی كه به واسطه اين -9-05

ديگر قرار ندهد، و همچنین پیمانكار و هیچ يك از كاركنان او حق استناد به اطالعات و اسنادی ... محرمانه تلقی نمايد و در اختیار اشخاص و يا موسسات و 

در صورت تخلف، كارفرما می تواند از طريق مراجع ذيصالح با طرف  .كه در اجرای تعهدات موضوع قرارداد در دسترس او قرار می گیرد در هیچ مرجعی ندارد

 .متخلف برخورد نمايد و در صورت بروز خسارت نسبت به جبران آن به تشخیص خود اقدام نمايد

آخرين عكسشان  پیمانكار متعهد گرديد كه قبل از بكارگیری هر يك از كاركنان خود، فتوكپی كارت ملی و شناسنامه آنان را به همراه دو قطعه -9-00

قانون كار و مقررات وظیفه عمومی و  42تسلیم كارفرما نمايد و قبل از شروع به كار قطعی پرونده آنان را از نظر سوء پیشینه، معاينات پزشكی با رعايت ماده 

 .تايید سالمت بررسی و  پس از اخذ تايیديه از حراست بكار گیرد

ز تعويض اشخاصی كه به ترتیب فوق مورد تايید كارفرما قرار می گیرند خودداری نمايد مگر در شرايط و موارد پیمانكار متعهد است حتی المقدور ا: تبصره

 .بديهی است معرفی جانشین بصورت مكتوب بوده و فرد معرفی شده می بايست مورد تايید كارفرما باشد. استثنا و اضطرار با هماهنگی دستگاه نظارت

 .  ايست كلیه اتفاقات محدوده نگهبانی خود را بصورت پیامك به اطالع دستگاه نظارت برساندكلیه كاركنان پیمانكار می ب -9-00

باشد و درصورتیكه  نمی 22/40/4008شود در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب  پیمانكار متعهد می -9-02

تغییراتی در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان پیمانكار رخ دهد كه با مفاد قوانین  مدت اين قراردادچنانچه در طول  خالف آن برای كارفرما ثابت شود، يا

 شود؛ ياد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ می

 .كلیه رفتار كاركنان و همكاران خود از حیث اخالقی و فنی می باشد و ضامن پیمانكار پاسخگو -9-06
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نرسیده اند و فاقد برگه پايان خدمت وظیفه عمومی و يا معافیت از خدمت می باشند و همچنین استفاده از بكارگیری افرادی كه به سن قانونی  -9-07

 .اتباع بیگانه ممنوع است

پیمانكار حق هیچگونه تغییری در ساختار ، اسلوب و محل  و های كارفرما می باشد پیمانكار موظف به رعايت كلیه موارد انضباطی وخط مشی -9-01

 .ردقرارداد را ندا

رعايت كلیه مقررات و قوانین كار و مسئولیت حوادث از آن و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات كاركنان مرتبط باموضوع قرارداد و   -9-09

ناشی درصورت عدم انجام اين تعهدات ، مسئولیت هرگونه خسارت . همچنین بیمه های مسئولیت مدنی،آتش سوزی موضوع قرارداد بر عهده پیمانكار است 

 .از حوادث مذكور ، صرف نظر از تقصیر يا عدم تقصیر به عهده پیمانكار می باشد

اد پیمانكار تصريح و تاكید نموده كه در جريان انعقاد قرارداد حاضر هیچ واسطه ای مداخله نداشته و هیچ وجهی تحت هر عنوان به منظور انعق  -9-03

صورت كشف خالف مفاد اين ماده عالوه بر فسخ قرارداد به ترتیب مقررات جاری و مفاد قرارداد در . قرارداد به هیچكس پرداخت ننموده و نخواهد نمود

 .فیمابین با پیمانكار برخورد قانونی خواهد شود

ات و بدر صورت تخلف پیمانكار در ارتباط با مفاد قرارداد شهرداری مجاز ، مختار و محق خواهد بود ضمن برداشت نمودن كلیه ديون فروشنده ،مطال -9-08

 .خسارات خود را از محل تضمین اين قرارداد ، هرگونه مطالبات احتمالی پیمانكار و يا به هر طريق مقتضی ديگر مطالبه وصول نمايد 

نموده  امضاء پیمانكار اقرار مینمايد با علم و آگاهی كامل كلیه مفاد اين قرارداد را مطالعه و هیچ گونه نكته مبهم در آن رويت ننموده و مبادرت به -9-05

 .است و ضمن اسقاط كافه خیارات حتی خیار غبن فاحش، حق هرگونه اعتراض بعدی را بدون قید و شرط از خود سلب و ساقط كرد

 دستگاه نظارت .83ماده

 ننظارت بر اجرای تعهداتی كه پیمانكار بر طبق اين قرارداد تقبل نموده است، از طرف كارفرما بر عهده واحد حراست شهرداری بافق كه در اي -83-8

بديهی . نمايدقرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود، واگذار گرديده است و پیمانكار مكلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذكور اجرا 

 .است نظارت دستگاه ياد شده رافع مسئولیت های پیمانكار نمی باشد

موظف به  پیمانكاردر چارچوب اين قرارداد را برعهده دارد و  پیمانكارعملكرد دستگاه نظارت وظیفه نظارت فنی، فرهنگی، مديريتی و مالی بر  -83-5

 .همكاری كامل با دستگاه نظارت بوده و بايد پیشرفت كلیه مراحل پروژه را به تايید دستگاه نظارت برساند

 غيرمترقبهحوادث  .88ماده

ای با حضور  يی از آن برای هر يك از طرفین غیر ممكن شود، طی جلسهدر موارد فورس ماژور و يا حوادث غیرمترقبه كه انجام قرارداد حاضر يا بخشها

 .شود گیری می االختیار پیمانكار نسبت به نحوه ادامه كار تصمیم نماينده كارفرما و يا دستگاه نظارت و نماينده تام

 جرايم و خسارات .85ماده

 .ديرداد اقدام نمااز عدم انجام تعهدات اين قرا یپیمانكار موظف است نسبت به جبران خسارات ناش -85-8

كه  تیبه ازای هر بار قصور، كوتاهی، عدم اجرا يا تاخیر در اجرای هريك از بندهای مندرج در قرارداد توسط پیمانكار يا پرسنل تحت امر در صور -85-5

در صورت سه بار تكرار جريمه ای برای آن در متن قرارداد ديده نشده تا ده درصد صورت وضعیت ماهانه به تشخیص دستگاه نظارت كسر می گردد و 

 . قرارداد فسخ و خسارت مربوطه از پیمانكار اخذ خواهد شد 

از صورت ق و مزايای اعالمی از سوی اداره كار، رفاه و امور اجتماعی برابر حقو 2به ازای كمبود هر نفر نیروی انسانی در هر روز جريمه ای معادل  -85-0

 . وضعیت پیمانكار كسر خواهد شد

 از تخلف از تعهدات فوق الذكر كارفرما يا دستگاه نظارت می باشدعامل تشخیص و احر -85-0
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 فسخ قرارداد .80ماده

 .تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير، قرارداد را فسخ نمايد كارفرما می

 های آن عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد و الحاقیه ها و ابالغیه -80-8

 واگذاری كل قرارداد به شخص ثالث -80-5

ر در شروع و راه اندازی موضوع قرارداد و عدم توانايی در تامین نیروی انسانی يا تاخیر در پرداخت حقوق و مزايای پرسنل تأخیر و تعلل پیمانكا -80-0

 موضوع قرارداد بیش از سه روز و يا اجرای ناقص موضوع قرارداد 

 تعطیل كردن كار، بدون اجازه كارفرما -80-0

 .حاكم قضايی، بگونه ای كه موجب توقف يا كندی كار شودورشكستگی پیمانكار يا توقیف اموال پیمانكار از سوی م -80-2

 انحالل شركت پیمانكار  -80-6

 .هرگاه بر كارفرما ثابت شود كه پیمانكار توانايی فنی و تخصصی اجرای پروژه را ندارد -80-7

ار با ارائه مستندات و مدارک اخطار در صورتیكه به علت بروز يك يا چند مورد از حالتهای فوق، كارفرما قرارداد را مشمول فسخ تشخیص دهد، به پیمانك

در صورتیكه . خواهد كرد كه نقائص و معايب كار خود را برطرف سازد و پیمانكار موظف است نقايص و معايب مذكور را ظرف مدت تعیین شده مرتفع سازد

نسبت به محاسبه خسارات وارده  كارفرماسخ نموده و در پايان مدت مذكور پیمانكار مطابق اخطار عمل نكرده باشد كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را ف

 .اقدام و از پیمانكار مطالبه و وصول نمايد

 خاتمه قرارداد .80ماده

بگیرد، خاتمه  هر گاه كارفرما بدون آنكه تقصیری متوجه پیمانكار باشد بنا به مصلحت خود يا علل ديگری و يا بروز حوادث قهری تصمیم به خاتمه قرارداد

های مورد تائید طرفین با پیمانكار تسويه حساب  كند، سپس كارفرما ضمن لحاظ نمودن هزينه عیین مهلت مناسب به پیمانكار ابالغ میقرارداد را با ت

 .نمايد می

 آدرس و نشاني طرفين .82ماده

 00102120014: فاكس             00102120200: شهرداری بافق          تلفن  -میدان امام حسین -بافق -يزد: نشانی كارفرما 

 : .......................تلفن: ...................   تلفن همراه: ................................... نشانی پیمانكار 

نشانی جديد به بايد كتباً اين تغییر را به طرف ديگر ابالغ كند و تا وقتی . هر گاه يكی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد: 4تبصره

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

رارداد مرتبط اند، از قبیل برای مكاتبات، ابالغ ها و اعالن های طرفین با ساير اشخاصی كه بصورت مستقیم با ق: درچارچوب اجرای اين قرارداد : 2تبصره 

 .دستگاه نظارت، كارشناسان و مانند اينها، صرفاً نشانی های فوق الذكر معتبراست

 مواد و نسخ قرارداد .86ماده

ی نسخه كه كلیه نسخ حكم واحد را دارند، با آگاهی كامل بین طرفین امضاء و مبادله شد و از هر جهت تابع قوانین جمهور پنجماده و  48اين قرارداد در 

                                                                                                                                                 .اسالمی ايران است

               

 
    انكارپيم                                                   

                     ..................... 

 كارفرما 

 سيد علي نوروززاده

 شهردار بافق


