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دعوتنامه شرکت در مزايده عمومي
شهرداری بافق در نظر دارد عملیات جمع آوری پسماندهای خشک بر اساس طرح تفکیک در مبدأ سطح محدوده شهر باافق را ا طرقاق
مزاقده به پیمانکار واجد شراقط واگذار نماقد.
 -1شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مزایده به سایت  www. bafgh.irمراجعه نمایند .حداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد به دبیرخانه
شهرداری تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  62/40/62می باشد ( .تلفن تماس واحد امور قراردادها)40206064644 :
 -6مدت اجرای کار  81ماهه بوده و شروع قرارداد از تاریخ  62/42/48می باشد.
 -0دستگاه نظارت ،واحد خدمات شهری شهرداری بافق می باشد.
 -0مبلغ سپرده شرکت در مزایده  2404440444ریال می باشدکه میبایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری  6460466644بانك تجارت مرکزی
شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانتنامه بانكی باشد.
مدت اعتب ار تضمین نامه های فوق ،باید حداقل سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
 -2کلیه اسناد مزایده می بایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف  ،ب  ،ج و د به شرح ذیل ارائه گردد:
 -8پاكت الف شامل:
اصل و تصویر ضمانتنامه
 -6پاكت ب شامل :
الف) کپی شناسنامه و کارت ملی ( اشخاص حقیقی ) و تصویر اساسنامه مهر و امضاء شده شرکت و تصویر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و تصویر
آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت ( اشخاص حقوقی ) .شایان ذکر است که موضوع اساسنامه
ضرورتاً باید با موضوع مزایده مطابقت داشته باشد.
ب) دعوتنامه ،قرارداد تیپ امضاء شده شهرداری بافق و کلیه پیوست های قرارداد
ج) گواهی تایید صالحیت اداره کار ( اشخاص حقوقی )
 -0پاكت ج شامل فرم پیشنهاد قیمت می باشد.
 -0پاكت د شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روی آن نوع مزایده و مشخصات فروشنده به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و مهر
شده تحویل دبیرخانه گردد.
 -2دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول کلیه و یا هر یك از پیشنهادها مختار است.
 -7هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنه اددهندگان با هم تبانی کرده اند ،طبق آئین نامه معامالت شهرداری با آنان رفتار خواهد شد.
 -1برنده مزایده موظف است تا  7روز کاری از تاریخ ابالغ نظر کمیسیون معامالت دستگاه مزایده گزار ،با تكمیل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء دفترچه
پیمان و ارائه تضمین انجام تعهدات ،به واحد مالی شهرداری مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه و عدم تكمیل و ارائه
مدارک فوق الذکر ،سپرده وی به نفع دستگاه مزایده گزار ضبط و از برنده دوم دعوت بعمل خواهد آمد.
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 -6تضمین نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و ق طعیت انجام کار ،نزد کارفرما نگهداری می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد ،با
شرایطی که تفاوت قیمت کمتر یا برابر با میزان تضمین دریافتی باشد ،تضمین نفر اول ،ضبط و با نفر دوم ،قرارداد منعقد می گردد .در غیر اینصورت مزایده
تجدید خواهد شد.
 -84به قرارداد مذکور هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.
 -88کلیه مكاتباتی که در مدت زمان فروش اسناد مزایده تا تحویل پیشنهادات پیمانكار ،بین کارفرما و پیمانكار انجام می گیرد ،جزء الینفك اسناد می
باشد.
 -86قیمت پیشنهادی بر روی فرم مخصوص پیشنهاد قیمت نوشته شود و از اع الم قیمت بر روی اوراق ،غیر از فرم تحویل شده به پیمانكار و نیز
پیشنهادهای قیمت مشروط و مخدوش خودداری شود.

مزاقده گر
شركت ........
آقای.......

مزاقده گزار
سید علي نورو اده
شهردار بافق

برگ پيشنهاد قيمت مزايده عمومی انجام عمليات جمع آوری پسماندهای خشک
اینجانب  .................................به شماره ملی  ...................................به عنوان مدیر عامل شرکت  ...........................................به کد اقتصادی .........................................
پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء مسئـولیت در مورد مطالب و مندرجات آگهی مزایده  ،شرایط مزایده ،تعهدنامه عدم شمول قانون منع
مداخله کارمندان در معامالت دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مزایده عمومی مذبور و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ
انجام موضوع مزایده پیشنهاد می نمایم که:
 .8موضوع مزایده فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مزایده و قرارداد به مبلغ کل  ........................................................ریال
(بحروف ..............................................................................................................................................ریال ) برای  91ماه انجام دهم.
 .6چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مزایده انتخاب شوم تعهد می نمایم که:
الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مزایده امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات ،حداکثر از تاریخ ابالغ بعنوان
برنده مزایده تسلیم نمایم.
ب) ظرف مدت مقرر در پیمان کلیه امكانات الزم را آماده و تجهیز نموده و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و
مدارک مزایده ارائه نمایم.
 .0تأئید می نمایم که کلیه ضمائم و اسناد و مدارک مزایده جزء الینفك این پیشنهاد محسوب می شود.
 .0بدینوسیله مو افقت و تأئید می نمایم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مزایده گزار قرار گیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نشده
است ،این پیشنهاد و ابالغ قبولی به عنوان یك تعهد الزم االجراء برای پیشنهاددهنده تلقی گردد.

ردقف
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شرح

مبلغ پاقه

مبلغ پیشنهادی  91ماهه (رقال) همراه

ماهانه(رقال)

با مالیات بر ار ش افزوده

9.044.444

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

انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشك به
شرح مندرج در متن مزایده

تذكر -9 :قیمت پیشنهادی با احتساب مالیات بر ار ش افزوده باشد.
آدرس دقيق :

شماره تلفن:

شماره تلفن همراه:

شماره حساب:
نام و نام خانوادگي ،مهر ،امضاء و تاریخ:

نمونه موافقت نامه جمع آوری پسماندهای خشک
این موافقت نامه به استناد صورتجلسه کمیسیون معامالت به شماره  ...............مورخ  ............به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یك
مجموعه غیرقابل تفكیك است و پیمان نامیده می شود  ،فی مابین شهرداری بافق به نمایندگی آقای سید علی نوروززاده شهردار بافق که در این پیمان
کارفرما نامیده می شود ،از یك سو و شرکت  .....................به شماره ثبت  ................و کداقتصادی  ..........................به نمایندگی آقای  ........................به شماره
ملی  ....................به عنوان مدیرعامل شرکت که در این موافقت نامه ،پیمانكار نامیده می شود ،از سوی دیگر ،طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک
این پیمان درج شده است ،منعقد می گردد.
ماده  : 9موضوع
موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشك باارزش علی الخصوص کاغذ ،کارتن ،مقوا ،پالستیك ،پت ،نان خشك و انواع
فلزات و  ...براساس مشخصات در محدوده پیمان و طبق ضمائم پیوست شامل خرید و جمع آوری پسماندهای خشك تفكیك شده در مبادی تولید و غرفه
ها و انتقال آنها به ایستگاه(انبار) های تایید شده از سوی کارفرما و همچنین پردازش اولیه شامل  ،جداسازی ،فشرده سازی ،خرد کردن ،بسته بندی و انتقال
آنها از ایستگاه به مقاصد مربوطه.
ماده  : 0اسناد و مدارک
این پیمان  ،شامل اسناد و مدارک زیر است:
الف) موافقت نامه حاضر
ب) شرایط عمومی
ج ) شرایط خصوصی
د ) اسناد تكمیلی که حین اجرای انجام کار و بمنظور اجرای پیمان به پیمانكار ابالغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک
پیمان به شمار آید .این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود .این اسناد ممكن است به صورت مشخصات فنی  ،نقشه ،دستور کار و
صورتمجلس باشد.
در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ،موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی
باشد ،اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ،نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ،فهرست بهاء بر
دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.
ماده  : 3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 -9-9مبلغ قرارداد برای یكسال قرارداد و بابت موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مبلغ به عدد  ..................................ریال (بحروف .....................................
ریال) می باشد که بصورت نقدی طی یك فقره فیش بانكی به شماره  ...................مورخ  .................پرداخت گردید.
ماده  : 0تارقخ تنفیذ ،مدت ،تارقخ شروع كار
الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.
ب) مدت پیمان  81ماه شمسی است .این مدت ،تابع تغییرات موضوع ماده  04شرایط عمومی پیمان است.
ج) تاریخ شروع کار ،تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ،تنظیم می شود.
د) پیمانكار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ،در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده :5تضمین تعهدات و حسن انجام كار
 -8-2ضمانت نامه بانكی به شماره  ................مورخ  ..........معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد به مبلغ  ......................ریال بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات
تحویل امورمالی گردید که پس از تنظیم صورتجلسه انجام کار و اجرای دقیق ،کامل ،بدون عیب و نقص و بدون تاخیر تمامی مفاد و تعهدات قرارداد  ،و
درخواست پیمانكار به پیمانكار مسترد می گردد .بدیهی است ابالغ قرارداد منوط به تحویل سپرده یاد شده به کارفرما می باشد.
 -6-2واریز مبلغ  82404440444ریال به حساب سپرده کارفرما بابت هزینه های احتمالی و خسارات وارده
تبصره :8بدیهی است هرگونه مانده مطالبات کارفرما از محل سپرده های مذکور قابل وصول می باشد.
ماده  : 9دوره تضمین
حسن انجام عملیات موضوع پیمان ،از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده  06شرایط عمومی تعیین می شود ،برای مدت  86ماه از سوی
پیمانكار ،تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  06شرایط عمومی عمل می شود.
ماده  : 7نظارت بر اجرای كار
نظارت بر اجرای تعهدات پیمانكار طبق اسناد و مدارک پیمان ،از طرف کارفرما به عهده واحد خدمات شهری شهرداری بافق واگذار شده است که با توجه به
مواد  06و  00شرایط عمومی انجام می شود.
ماده  :1كسورات قانوني
 -8کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بر عهده پیمانكار است.
ماده  :1نشاني طرفین
نشانی کارفرما :بافق -میدان امام حسین -شهرداری بافق
نشانی پیمانكار............................................. : :

تلفن  40206066000 :فاکس 40206060408 :

تلفن....................... :

تلفن همراه.............................. :

ماده  : 94نسخ قرارداد
این قرارداد در  84ماده و شش نسخه که کلیه ن سخ حكم واحد را دارند ،با آگاهی کامل بین طرفین امضاء و مبادله شد و از هر جهت تابع قوانین جمهوری
اسالمی ایران است.
پیمانکار

كارفرما

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

سیدعلي نورو اده
شهردار بافق

شراقط خصوصي انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر بافق
 -8اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد ،شرایط عمومی ابالغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این
پیمان حاکم است.
 -6هرگونه تغییرات مدت پیمان ( تمدید پیمان ) منوط به ارائه دالیل و مستندات کافی از سوی پیمانكار و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد.
 -0پیمانكار بایستی در هنگام عقد قرارداد تمامی عملیات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یكی از
شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما بیمه نماید .چنانچه به علت تشریفات یا هر علت دیگر این امر میسر نشود حداکثر یك ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به
تسلیم بیمه نامه مربوط خواهد بود  .هرگاه پیمانكار به ترتیب فوق عمل ننماید و در خالل مدت اجرای عملیات حادثه یا مشكلی پیش آید که به تجهیزات و
عملیات انجام شده آسیب وارد کند پیمانكار مسئول جبران خسارت ناشیه خواهد بود.
 -0هیچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت .
 -2اسقاط کافه خیارات غبن و لو افحش از پیمانكار به عمل آمد .
 -9با قافت فقط در مبدا انجام مي گردد و پیمانکار حق با قافت در محل دفن پسماندها را ندارد.
 -7پیمانكار ضمن اطالع از آمار میزان تولید پسماند در محدوده سطح شهر  ،کلیه اسناد ،مدارک موضوع قرارداد را کامالً مطالعه نموده و از مفاد آن کالً و
جزاً اطالع کامل حاصل کرده است و بعد از عقد قرارداد حق اعتراض را از خود سلب می نماید.
 -1پیمانكار متعهد و ملتزم می گردد کلیه مقررات و دستورالعملهای حفاظتی ،ایمنی ،بهداشتی و انضباطی و شئونات اخالقی و ایجاد نظم در محل کار و
نظایر آن را به نحو دقیق و مطلوب رعایت نماید.
 -6پیمانكار موظف است نسبت به انجام مراحل اجرایی به ترتیب ذیل اقدام نمایید:
 -8-6رعایت برنامه زمانبندی برای پوشش کامل شهرستان از نظر آموزش و برقراری سیستم جمع آوری به روش نظام فنی (این برنامه توسط پیمانكار و با
هماهنگی ناظر تهیه می شود).
 -6-6تأمین خودروی مناسب و ملزومات اجرایی
 -0-6پیمانكار مكلف است تاییدیه مكان مناسب را حداکثر تا  84روز پس از ابالغ کمیسیون معامالت از دستگاه نظارت اخذ نماید در غیراینصورت ضمانت
نامه شرکت در مزایده به نفع کارفرما ضبط می گردد.
 -0-6تهیه و توزیع کیسه زباله و غیره و..........
تبصره:حداقل تعداد کیسه تحویلی به شهروندان نباید از یك بسته  0تایی کمتر باشد که با توجه به مقدار پسماند تحویلی شهروندان افزایش خواهد یافت.
ضمنا در صورت هرگونه تغییر در روند برنامه ریزی کشور و یا به منظور حفظ محیط زیست  ،پس از تایید و هماهنگی با کارفرما  ،پیمانكارمیتواند نسبت به
جایگزینی کیسه پالستیك با اقالم دیگر اقدام نماید.
 -84راه اندازی سیستم سیار براساس دستورالعمل های دستگاه نظارت
تبصره :8پیمانكار می بایست کیفیت کیسه های زباله را از نظر جنس ،رنگ ،ابعاد ،مطالب درج شده بر روی آن و  ...به تأئید شهرداری برساند .در غیر این
صورت مشمول جریمه خواهد شد
تبصره :6پیمانكار می تواند با بكارگیری اسپانسرهای مناسب و مورد تأئید شهرداری تمامی یا بخشی از هزینه های خود را جبران نماید بدین منظور می
تواند نیمی از سطوح خارجی کیسه پسماند خشك را به فضای تبلیغاتی اسپانسرهای موردنظر اختصاص دهد .بدیهی است تبلیغات مربوطه باید به گونه ای
بر روی کیسه های پسماند درج گردد که منجر به حذف آرم شهرداری ،مطالب آموزشی موردنظر ،شماره تلفن های تماس و  ...نگردد

 -88جمع آوری پسماندهای خشك درب منازل حداقل یك نوبت در هفته و براس اس نظر شهرداری انجام و مراکز تجاری روزانه انجام میپذیرد بقیه موارد
مراجعه هفتگی مگر به تقاضای خدمات گیرنده ( .بعنوان مثال مرکز اداری خواهان مراجعه بیشتر باشد ) و همچنین جمع آوری پسماند مكان های ثابت در
شهر برعهده پیمانكار است.
تبصره :به منظور ترویج طرح باز یافت و تفكیك پسماند و نیز تحریك حس مسئولیت پذیری و مشارکت شهروندان ،پیمانكار موظف است عالوه بر ارائه
خدمات روزمره نسبت به انجام فعالیت های توزیع کیسه های پسماند و سایر اقالم آموزشی ،توزیع هدایا و جوایز و  ...اقدام نماید.
 -86پیمانكار مكلف است عملیات جمع آوری پسماندهای خشك سطح محدوده شهرستان را طبق برنامه کاری ماهانه ای که از سوی کارفرما به وی ابالغ
می گردد به مورد اجرا درآورده و در روند اجرای امور محوله نكات ذیل را مورد توجه ویژه قرار دهد ( .برنامه کاری ماهانه بایستی توسط پیمانكار تهیه و به
تایید کارف رما رسیده و بیست و پنجم ماه قبل از سوی کارفرما به پیمانكار ابالغ گردد.
الف) پیمانكار باید طوری برنامه ریزی نماید که پسماندهای خشك کلیه واحدهای تحت پوشش (واحدهای موجود در برنامه روزانه پیمانكار) به موقع جمع
آوری گردد و شهروندان هیچگونه اعتراضی نسبت به عملكرد پیمانكار از نظر زمان و نحوه جمع آوری نداشته باشند .در صورتی که هریك از شهروندان تحت
پوشش طرح نسبت به موضوع فوق اعتراض داشته باشند و این موضوع را از طریق تلفن ،مراجعه حضوری و یا هر طریق دیگر اطالع دهند .پیمانكار مكلف
است ظرف مدت حداکثر  60ساعت نواقص موجود را برطرف نماید و از این بابت هیچگونه حقی به ایشان تعلق نمی گیرد.
تبصره : 8در صورت لزوم پیمانكار می بایست برای اینگونه موارد گشت ویژه برقرار و بانظر ناظر مربوطه اقدام نماید.
تبصره :6رفع موارد اعالمی از سوی کارفرما مربوط به تماس تلفنی شهروندان حداکثر ظرف  60ساعت
ب) به منظور ایجاد انگیزه و جلب مشارکت شهروندان ،پیمانكار می تواند با هماهنگی کارفرما ،طبق ضوابط و مقررات و آمار اطالعات موجود نسبت به توزیع
جوایز و هدایا بین آن دسته از شهروندانی که به طور منظم و مستمر با عوامل اجرایی طرح همكاری داشته و طبق برنامه های اجرایی طرح انواع پسماند
خشك تولیدی را از سایر پسماندها تفكیك و در اختیار عوامل دست اندرکار قرار می دهند ،اقدام نماید.
 -80حذف کامل چرخ های دستی و عوامل غیر مجاز ( گونی به دوش و  ) ...و عدم بكارگیری این عوامل در سطح شهر توسط پیمانكار یا عوامل تحت امر
وی.
 -80پیمانكار متعهد است شرایط آب و هوا و نزوالت جوی جغرافیایی محل و امكان تهیه ابزار و ماشین آالت موردنیاز و امكانات اجرای عملیات موضوع
قرارداد در فصول مختلف و نوسانات تولید پسماند در مقاطع زمانی مختلف سال را با توجه به مدت اجرای کار در نظر داشته باشد.
تبصره :در صورتی که پیمانكار نیروی انسانی و تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز را تأمین ننماید کارفرما رأساً نسبت به تأمین کسری امكانات اقدام و به ازای
هر مورد کسری تأمین شده معادل شش برابر هزینه انجام شده را ضمن اعالم به پیمانكار وصول خواهد نمود .بدیهی است در صورت استنكاف پیمانكار ،کلیه
هزینه ها از محل تضمین در اختیار قابل برداشت خواهد بود و پیمانكار حق هرگونه ادعایی را از خود سلب می نماید.
 -82اخذ وجه از شهروندان توسط عوامل کارمندی و یا کارگری  ،تحت هر عنوان که باشد ممنوع بوده و بار اول عالوه بر جبران خسارت ،معرفی متخلف به
مراجع قانونی و در صورت تكرار عالوه بر اقدامات قانونی در برخورد با متخلفین و پیمانكار ،طبق ضوابط و مقررات مندرج مراتب مشمول شرایط فسخ قرارداد
خواهدشد.
 -82کلیه هزینه های مربوط به تامین کلیه ابزارآالت و قطعات یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز  ،سوخت  ،الستیك ،روغن ماشین آالت و  ...و انجام کلیه
عملیات سرویس و تعمیرات به عهده و هزینه پیمانكار می باشد .و همچنین بیمه شخص ثالث و بدنه و تخلفات راهنمایی و رانندگی ،هزینه های پرسنلی و
عوارض در تعهد پیمانكار می باشد.

 -87هرگاه هر یك از کارکنان پیمانكار در انجام صح یح وظایف محوله موضوع قرارداد بنا به تشخیص دستگاه نظارت مسامحه یا سهل انگاری یا خالف
مقررات و ضوابط رفتار نماید کارفرما می تواند و اختیار خواهد داشت به پیمانكار اعالم نماید تا سریعاً به خدمت آنها پایان دهد  .در این صورت پیمانكار
موظف به اقدام فوری بوده و در هیچ مقطعی جز با موافقت کتبی کارفرما حق بكارگیری کارکنان برکنار شده را نخواهد داشت .بدیهی است ضمانت اجراء
این بند عالوه بر فسخ یك طرفه قرارداد ،جبران و دریافت کلیه خسارات وارده می باشد .در این مورد پرداخت کلیه خسارات و حقوق و مزایا فرد بر کنار
شده بعهده پیمانكار خواهد بود و کارفرما هیچ تعهدی در این زمینه نخواهد داشت .
 -81پیمانكار موظف است مقررات بهداشت محیط شهر و بهداشت و ایمنی شهروندان ،کارکنان و محیط کار آنها را بر طبق ضوابطی که از سوی مرکز
بهداشتی مورد تأییدشهرداری تعیین می شود با هزینه خود در محل اجرای این قرارداد به مورد اجراء گذارد.
 -86پیمانكار موظف است برای ایجاد هرگونه تأسیسات موقت در ایستگاه بازیافت که برای عملیات موضوع قرارداد ضروری باشد و همچنین جمع آوری
تأسیسات مذکور موافقت کتبی شهرداری را کسب نماید.
تبصره :8هزینه های ایجاد ،نگهداری و جمع آوری تأسیسات موقت موضوع بند فوق برعهده پیمانكار خواهد بود .در صورت اسقاط و جمع آوری توسط
شهرداری پیمانكار مكلف به جبران خسارت می باشد.
تبصره  : 6پیمانكار موظف است در تمامی اوقات ایستگاه و کلیه خودروها و ابزار و تجهزات مورد استفاده خود را مورد شستشو و نظافت قرار دهد به نحوی
که ماشین آالت در حین انجام کار پاکیزه باشند و پرسنل مربوطه کلیه اصول و ضوابط بهداشتی و نظافتی را رعایت کرده و در حین کار از لباسهای کامالً
تمیز استفاده نمایند.
تبصره  :0پیمانكار موظف است در تمام مدت قرارداد نسبت به رعایت اصول بهداشتی و ایمنی و محیط زیستی ایستگاه و انبار اقدام نماید.
تبصره  : 0پیمانكار مكلف است براساس برنامه زمانبندی شده در پایان هر روز نسبت به تخلیه مواد تفكیك شده درمحل ایستگاه و انتقال آن به مبادی
ذیربط اقدام نماید .بدیهی است تبعات بروز هرگونه حادثه ناشی از انباشت اینگونه ضایعات به عهده پیمانكار خواهد بود.
تبصره  :2هزینه های مربوط به شارژ کلیه تجهیزات اطفاء حریق منصوبه در ایستگاه و آماده به کار نگهداشتن این تجهیزات به عهده پیمانكار می باشد.
 -64پیمانكار می بایست برای جمع آوری و حمل پسماندهای خشك و انجام عملیات موضوع قرارداد از ماشین آالت مورد تأیید شهرداری استفاده نماید و
کارفرما هیچگونه تعهدی در تأمین ماشین آالت ندارد .در صورت تامین وسایل و ماشین آالت از طرف کارفرما در هر مورد از کارهای بازیافت ،هزینه آن به
اضافه  82درصد باالسری از سپرده پیمانكار کسر می گردد.
 -68پیمانكار از رو ز تحویل محدوده مورد قرارداد تا روز خاتمه مهلت قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه ابزار و ماشین آالت و مایملك از جمله ایستگاه
بازیافت می باشد خواه متعلق به خود و یا استیجاری ،تحت نظر و مراقبت قرار داده و در صورت بروز هرگونه مشكل یا خسارت پیمانكار متعهد به اصالح و
جبران خسارت موضوع می باشدو در صورت عدم جبران خسارت یا استنكاف از پرداخت خسارت کارفرما حق خواهد داشت نسبت به رفع مشكل و جبران
خسارت وارده اقدام و هزینه آن را با  6برابر به عنوان جریمه از پیمانكار اخذ و یا از محل ضمانت برداشت نماید  .در این صورت هرگونه ادعای پیمانكار
نسبت به این قبیل پرداختها و تشخیص کارفرما چه از نظر تخلف و چه از نظر مبلغ پرداختی بال اثر خواهد بود.
 -66هرگاه ضمن اجرای عملیات موضوع قرارداد اشیاء قیمتی و غیره در محل کار پیدا شود ،پیمانكار متعهد است بالفاصله مراتب را از طریق ناظر به اطالع
کارفرما برساند و همچنین طبق قوانین مربوطه به دستگاه های انتظامی نیز اطالع دهد .کارفرما اقدام فوری برای حفظ و نگهداری و یا انتقال اشیاء قیمتی
بعمل خواهد آورد و پیمانكار باید تا هنگام مداخله مقامات صالحه و کارفرما ،در حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور مراقبت های الزم بعمل آورد.
 -60پیمانكار می بایست بر اساس قانون اداره کار و اداره بهداشت نسبت به تامین لباس کارکنان تحت امر خود اقدام نماید و مسئولیت عدم اجرای آن
متوجه پیمانكار خواهد بود.

تبصره  : 8ملبوس کارگران شامل لباس کار و کفش و دستكش باید مورد تائید شهرداری باشد.
تبصره  : 6در صورتی که پیمانكار از کارگران فاقد لباس کار و یا لباس کار کثیف و بدمنظر استفاده نماید مشمول جریمه خواهد شد.
 -60کارکنان باید دارای کارت بهداشت و سالمت باشند و پیمانكار موظف به اخذ آن می باشد.
 -62پیمانكار یك نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های الزم در انجام موضوع قرارداد ،کتبا به کارفرما معرفی
نماید و در صورت عدم دسترسی در هر بار مشاهده مبلغ  0444444ریال از صورت وضعیت ماهانه پیمانكار کسر می گردد.
 -62پیمانكار متعهد می گردد افراد واجد شرایط جهت انجام موضوع قرارداد به دستگاه نظارت معرفی و پس از تایید صالحیت توسط دستگاه نظارت و
حراست شهرداری آن ها را به کارگیرد .مسئولیت مسائل خالف قانون احتمالی این افراد نیز مستقیما با پیمانكار بوده و ارتباطی به کارفرما ندارد.
تبصره :8پیمانكار مكلف است فرد یا افرادی از کارکنان خود را که صالحیت تخصصی یا عمومی آن ها از طرف دستگاه نظارت قرارداد مورد تایید قرار نگرفت
ظرف مدت یك هفته تغییر و افراد واجد شرایط دیگری را با تایید دستگاه نظارت با رعایت سایر بندهای این قرارداد جایگزین نماید.
 -67پیمانكار باید در تصرفات و اقدامات خو د مصلحت کارفرما را رعایت کند و از آنچه کارفرما بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب عرف و عادت داخل
اختیار اوست تجاوز نكند.
 -61چنانچه پیمانكار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید سپرده پیمانكار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی مابین بدون نیاز به هیچگونه
تشریفات لغوشده تلقی می گردد.
 -66چنانچه پیمانكار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصالح
نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یك نسخه از آن را تحویل پیمانكار نماید و خسارت وارده را از محل تضمینات
پیمانكار وصول و نسبت به قسخ قرارداد اقدام نماید.
 -04در صورتی که به علت بی احتیاطی ،بی مباالتی ،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مسامحه و قصور پیمانكار ،خسارتی به کارفرما یا اشخاص
ثالث یا کارکنان پی مانكار وارد شود و یا اینكه بنا دالیل مذکور جراحتی یا فوتی رخ دهد ،کلیه مسئولیت های آن تحت هر عنوان و پرداخت دیه و ارش و
خسارات برعهده پیمانكار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت دیه ،ارش و خسارات ندارد .در صورتیكه بنا به تصمیم دادگاه ،کارفرما محكوم
به پرداخت دیه ،ارش یا خسارات گردد ،کارفرما حق مراجعه به پیمانكار و مطالبه و وصول آن را خواهد داشت.
تبصره  : 8پیمانكار موظف است در موقع انجام عملیات موضوع قرارداد ،به خصوص در زمان تاریكی ،تدابیر الزم ایمنی و حفاظتی از قبیل نصب عالئم هشدار
دهنده نوری و غیرنوری را بر روی خودروها و لباس کارگران مدنظر قرار دهد.
 -08تعطیل کامل عملیات اجرایی جمع آوری پسماندهای خشك تفكیك شده در مبادی تولید توسط پیمانكار حتی برای یك بار در طول مدت قرارداد به
مفهوم ایجاد اخالل در محدوده فعالیت و به تبع آن کارشكنی در فعالیت های خد مات شهری شهرداری تلقی شده و پیمانكار مستوجب جبران خسارت و
همچنین فسخ قرارداد و حسب مورد با نظر کارفرما پیگرد قانونی خواهد بود.
 -06پیمانكار حق جدانمودن پسماندهای خشك از دیگر پسماندها در معابر ،جلوی درب منازل و سایر مراکز تولیدکننده پسماند ،درون سطل ها و مخازن
پسماند و خودروهای جمع آوری ندارد.
تبصره :در صورت مشاهده موارد اشاره شده در بند  06تا سه بار مشمول جریمه ،اخطار کتبی و در صورت تكرار طبق ضوابط و مقررات مندرج منجر به فسخ
قرارداد خواهد شد.
 -00فعالیت پیمانكار هنگام انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشك می بایست تمامی مراکز و مراجع تولید پسماند و تمامی انواع زباله های خشك
ارزشمند را پوشش داده و حق انتخاب و تبعیض در نوع مراکز تولید کننده پسماند و بعضاً تأخیر در انجام وظیفه و تعهدات را ندارد.

 -00با توجه به اینكه کارکنان بنا به دستور پیمانكار کار می کنند و از پیمانكار حق الزحمه دریافت می نمایند ،هیچگونه رابطه کارفرمایی و کارگری
فیمابین کارفرما و کارکنان پیمانكار وجود نداشته و نخواهد داشت و کارفرمای کارگران ،شرکت پیمانكار می باشد و پرداخت حقوق و مزایای آنان و همچنین
پاسخگویی به دعاوی احتمالی مطروحه از ناحیه کارک نان در شعب تشخیص و حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی و همچنین پاسخگویی به کلیه دعاوی
احتمالی حقوقی و جزایی در مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری و مشابه آن به عهده پیمانكار می باشد .پیمانكار از هم اکنون برائت ذمه کارفرما را بدون
قید و شرط پذیرفته و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
 -02در صورت تخلف پیمانكار در ارتباط با مفاد قرارداد شهرداری مجاز  ،مختار و محق خواهد بود ضمن برداشت نمودن کلیه دیون فروشنده ،مطالبات و
خسارات خود را از محل تضمین این قرارداد  ،هرگونه مطالبات احتمالی پیمانكار و یا به هر طریق مقتضی دیگر مطالبه وصول نماید .
 -07مشخصات ظاهری ماشین آالت مورد استفاده و لباس کارگران جمع آوری پسماندهای خشك:
مشخصات خودروهای مورد استفاده:
الف -یك دستگاه وانت مدل  64به باال با دیواره و مورد تائید دستگاه نظارت باشد.
ب -خودروهای مورد استفاده بایستی کامالً تمیز بوده و در هنگام حمل پسماند به مراکز تخلیه و توزین بایستی دارای پوشش مناسب باشند تا از پراکندگی
پسماند خشك به سطح معابر جلوگیری شود .بر روی بدنه این خودروها بایستی مشخصات اعالم شده از طرف شهرداری نصب شده باشد.
ج  -کلیه خودروهای حمل کننده پسماندهای خشك بایستی مجهز به عالئم هشداردهنده مناسب بر روی بدنه خودرو باشند.
د -در روزهایی که ترافیك پسماند زیاد است پیمانكار موظف است دو دستگاه وانت داشته باشد.
ه -هر دستگاه وانت بایستی به غیر از راننده یك نفر کارگر در اختیار داشته باشد.
مشخصات افراد تحت امر پیمانکار :
الف -کارگران و رانندگان:
تبصره  : 8کلیه پرسنل پیمانكار بایستی تابعیت ایرانی داشته و پرسنل مرد دارای کارت پایان خدمت دوره ضرورت و یا معافیت دائم باشند و بكارگیری اتباع
بیگانه در تمامی مراحل طرح تفكیك ممنوع می باشد .
تبصره  : 6سن پرسنل جمع آوری پسماندهای خشك بایستی مطابق با سن اعالم شده در قانون کار (اصل صغر سنی) باشد.
تبصره  :0سطح تحصیالت کارگران و رانندگان پیمانكار حداقل بایستی سواد خواندن و نوشتن و سطح تحصیالت آموزشگران حداقل فوق دیپلم و حتی
االمكان تحصیالت مرتبط باشد.
 -01پیمانكار موظف است نسبت به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات این قرارداد اقدام نماید.
رديف

تخلفات

واحد

جرائم (ريال)

هر دفعه

004440444
004440444

8

عدم رعایت برنامه زمانبندی برای جمع آوری پسماند خشك منازل

6

عدم مراجعه و جمع آوری پسماند خشك مراکز تجاری و اداری و آموزشی و منازل

واحد در روز

0

عدم مراجعه و جمع آوری پسماند خشك مراکز آموزشی و منازل

واحد در روز

004440444

0

عدم تامین خودروی جمع اوری به تعداد مندرج در قرارداد

هر خودرو در روز

204440444

2

عدم تامین لباس و تجهیزات کارگری و نپوشیدن لباس و ...وعدم نصب کارت شناسای

هر نفر در روز

004440444

2

عدم نصب تابلو در طرفین قسمت بار خودرو جمع آوری ،کثیف بودن با پاره بودن آن

7

دریافت وجه از شهروندان

1

تعلل در رفع نواقص ابالغ شده

هر مورد در روز

6

عدم تامین کارگر

هر نفر در روز

004440444

84

برخورد نامناسب با شهروندان

هر مورد در روز

004440444

88

عدم ارائه کیسه زباله یا عدم کیفیت کیسه های زباله خشك ازنظرجنس ،رنگ و .......

روزانه

204440444

86

عدم پاسخگویِی به شكایت شهروندان

هر مورد در روز

8244444

80

استنكاف پیمانكار از پرداخت جرائم

روزانه

24440444

80

انتقال پسماندهای خشك به محلهای غیرمجاز

هر مورد

004440444

هر خودرو در روز

8244444

هر مورد

204440444
204440444

تبصره :پس از ابالغ جرائم ماهانه پیمانكار بایستی حداکثر به فاصله  84روز از ابالغ جرائم ،مبلغ جریمه را که براساس صورتجلسه بازدید عملكرد روزانه
تنظیم شده و به حساب تعیین شده از سوی شهرداری واریز نماید.
 -06هرگاه بعضی از ماشین آالت و ابزار کار معیوب باشد و یا بین کارگران پیمانكار افرادی باشند که توان انجام کارهای محوله را نداشته باشند بر عهده
ناظر است که تعمیر و تغییر ماشین آالت و یا جایگزین افراد ناتوان را از پیمانكار بخواهد و پیمانكار مكلف به انجام آن است .

پیمانکار
..........................

