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  دفن زباله –حمل    –جمع آوري  –نظافت  ) 1قرارداد پيمانكاري (
اين قرارداد  قانون مدني آئين نامه مالي شهرداري و صورتجلسه كمسيون عالي معامالت شهرداري    10بر اساس ماده  

ريز به  متولد ني 502مه  شناسنامحمود به شماره  فرزند  حامد فرغت  ريز به نمايندگي آقاي  مابين شهرداري نيفي
  شهردار ني ريز كه از  09171319010خيابان طالقاني ساختمان شهرداري و شماره تماس    ، ني ريزفارس  آدرس

نمايندگي    به                                           طرف و شركت  . از يكاين پس «كارفرما يا شهرداري» ناميده مي شود
به                             صادره از                      به شماره شناسنامه                               فرزند                           آقاي  
  مدير عامل به آدرس  سمت 

از طرف ديگر پذيرش   شود» ناميده مييا شركتپيمانكار  كه از اين پس «                                         و شماره تماس  
  به قيد و شرط مندرجات سند مناقصه به شرح ذيل منعقد مي گردد .  

تبصره : مشخصات و آدرس ها نيز به شرح فوق الذكر مورد تائيد طرفين مي باشد و هر گونه تغيير منوط به اعالم 
  خواهد  بود .   كتبي به طرف مقابل مي باشد . در غير اينصورت مشخصات و آدرس هاي اعالمي مالك عمل

  موضوع قرارداد :  ماده يك :
انجام و اجراي عمليات مشروحه زير در محدوده مورد قرارداد كه نقشه آن به رويت پيمانكار رسيده و جزء الينفك 

   هامي باشد. امورات مربوط به خدمات شهر از قبيل نظافت ، شستشو ، جمع آوري معابر ، اماكن و بلوار قرارداد
آوري  -1 زباله،  جمع  كليه  دفن  و  و  حمل  غيره  و  تجاري   ، بهداشتي   ، آموزشي   ، اداري   ، مسكوني  اماكن  هاي 

برها ، بلوارها و لجن هاي حاصل هاي حاصل از نظافت و پاكسازي معهمچنين جمع آوري و حمل كليه  خاكروبه 
ات معدوم شده ، حمل  وري و حمل شاخه ، ساقه درختان و اجساد حيوانآاز اليروبي جدول و كانال ها و جمع  

ها و جداول و  زباله كليه بوستانها تفرجگاه ها و غيره كه در متن قرارداد مي باشد . جلوگيري از سيل و رفع گير پل
و موارد ذكر شده در جلوگيري از مخاطرات منازل و اماكني كه در معرض سيالب قرار دارد     ،كانالها و مسيلها

 تبط با موارد مذكور .  قرار داد و يا هر امر محتمل و مر

اماكن  نظافت كليه خيابانهاي شهر شامل : جداول ، كانالها ، مسيلها ، پياده روها ، جدول باغچه ها ، تفرجگاهها ،    -2
  ، و  عمومي  آمده  اختصاصي  صورت  به  كه  قرارداد  در  مندرج  موارد  ساير  و  شهر  سطح  در  واقع  عمومي  توالت 

شه سطح  هاي  كوچه  كليه  نظافت  موضوع همچنين  مطابق  جداول  شستشوي  و  معابر  آبپاشي  قرارداد  مطابق  ر 
تخصصي قرارداد و مفاد قرارداد و نگهداري سرويس بهداشتي و حفاظت از اموال و وسايل موجود در توالت هاي  

 .عمومي به شرح صورتجلسه تحويل
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  داد  مدت قرار - ماده دو 
  سال شمسي مي باشد. به مدت يك  10/1402/ 30لغايت   01/11/1401 از تاريخ مدت قرارداد 

  قرارداد براساس توافق طرفين طبق قوانين تا يك سال قابل تمديد خواهد بود.–تبصره 
  مبلغ قرارداد   -ماده سه 

( مبلغ  ( به حروف                                                               ريال) لريا                                  ماهيانه مبلغ قرارداد
پيشنهادي برنده مناقصه) مي باشد كه پس از تقاضاي پيمانكار و تائيد ناظر مربوطه و دستگاه كارفرما و پس از كسر  

ره ماشين آالت پس از كسر آن و  كسورات قانوني و در صورت وجود جريمه هاي مندرج در قراداد و مبلغ اجا
  ساير كسورات طبق مفاد قرارداد قابل پرداخت مي باشد.

 توانايي مالي پرداختتبصره : در صورتيكه شهرداري داراي مشكالت مالي باشد، پيمانكار مي بايست داراي  

را داشته باشد.  كليه كاركنان خود و كليه هزينه هاي مربوط به موضوع قرارداد    حقوق و مزايايماه  3حداقل  
در صورتيكه اعتبار الزم وجود داشته باشد تبصره فوق مالكي براي عدم پرداخت به پيمانكار نبوده و كارفرما متعهد 

  مي گردد كه پرداخت را انجام دهد .
  پيمانكار   تتعهدات و تائيدا - ماده چهار 

  الف كليات : 
خصوصاً  -1 كشور  جاري  مقررات  و  قوانين  كليه  قانون    رعايت  و  ماليات   ، بيمه   ، اجتماعي  تامين  كار،   ) قوانين 

مقررات و آئين نامه هاي  –شهرداريها ، تجارت و ساير قوانين مرتبط با فعاليت مندرج در قرارداد خصوصا قوانين 
به بوده و پيمانكار مكلف  مربوط به حفاظت فني وايمني ناشي از كار براي كاركنان تحت امر بر عهده پيمانكار  

مسئولين شركت مي   يارعايت قوانين فوق الذكر بوده و مسئوليت بروز هر گونه مشكلي در اين رابطه بعهده وي  
 باشد و كارفرما و يا واحدهاي نظارتي هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد.  

  تبي كارفرما .  قانوني و اجازه ك ز  ندارد مگر با مجوكار حق واگذاري پيمان به غير را كالً وجزئاًپيمان -2
در صورتيكه به علت عدم رعايت قوانين و مقررات خصوصاً قوانين مرتبط با موضوع قرارداد مسامحه، سهل   -3

انگاري پيمانكار يا نيروي تحت امر وي خسارت جزئي يا كلي جاني و مالي به هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي 
و در صورت عدم جبران  و كارفرما هيچگونه مسئوليتي ندارد    وارد گردد مسئوليت جبران آن بر عهده پيمانكار بوده

آن  پرداخت  به  نسبت  پيمانكار  تضمينات  و  مطالبات  محل  از  كارفرما  معقول  زمان  در  پيمانكار  توسط  خسارت 
 مبادرت مي نمايد.
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و پرداخت   ما هيچگونه تعهد مالي و استخدامي در قبال پيمانكار و نيرويي كه وي به كار گمارده نداردركارف  -4
 در طول مدت قرارداد با پيمانكار مي باشد .  الًي سنوات ايشان تماماً و كتمامي حقوق و مزايا

چون قرارداد في ما بين بصورت حجمي مي باشد پيمانكار موظف به انجام كليه امور مندرج در قرارداد و با    -5
آناليز پيشنهادي خود در  كه  انساني  نيروي  تعداد  بكارگيري  ماشين    حداقل  و  آالت  ابزار  و كليه  است  داده  ارائه 

نمايد مي باشد و كارفرما در اين مي  آالت مورد نياز كه قبل از شروع به كار بصورت كتبي آنرا به كارفرما تقديم
داشت.   نخواهد  عرفي  و  شرعي   ، قانوني  مسئوليتي  هيچگونه  داشتن  خصوص  ضمن  دستگاه   -1در  يك  حداقل 

حداقل يك دستگاه ماشين پرس حمل   - 2صورت استاندارد و مورد تاييد دستگاه نظارت    ماشين جاروي مكانيزه به
ي پرس پنج تن(شاسي پنج تن) به صورت  دستگاه ماشين حمل زباله  سهحداقل    -3زباله ي استاندارد هشت تا ده تن  

يك دستگاه نيسان كمپرسي يا كاميونت جهت    -5يك دستگاه لودر    -4ت  راستاندارد و مورد تاييد دستگاه نظا
دستگاه ماشين كمپرسي حمل زباله ي    دو حداقل    -6انجام امور متفرقه و حمل نخاله مورد تاييد دستگاه نظارت  

 1924، يك دستگاه كاميون بنز  خاور پرس شهرداريدو دستگاه    -7معمولي (خاور) مورد تاييد دستگاه نظارت  
و نيسان پرس شهرداري كه مطابق با تشريفات قانوني در اختيار پيمانكار قرارداده خواهد شد الزامي    رس شهرداري پ

  مي باشد.
مصوبات    -6  ، بخشنامه   ، دستورالعملها  كليه  است  مكلف  سوي    ،قوانين    ،پيمانكار  از  كه  تعليمات  و  دستورات 

كه توسط شهرداري ابالغ مي گردد و قوانيني كه به نحوي در د  مطابق متن قرارداكارفرما ، ناظر يا مراجع ذيصالح  
و  ي اجرا نمايد  اانجام وظايف مندرج در اين قرارداد ارتباط دارد را بطور دقيق رعايت و بدون هيچ عذر و بهانه

  هزينه ها بعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما مسئوليتي ندارد.
صورتيكه قوانين و آئين نامه هاي جديد  رعلي جاري كشور مي باشد و د مبناي تنظيم قرارداد بر اساس قوانين ف -7

مصوب و ابالغ گردد پيمانكار موظف و مكلف به اجراي آنها و ملزم به رعايت قوانين جديد مي باشد و عدم درج 
مفا اجراي  عدم  قرارداد  متن  نميدر  باعث  را   ... و  جديد  قوانين  عدم  د  مسئوليت  و  آنشود  اجراي  و  با    رعايت 

 باشد .  پيمانكار مي

نامه  -8 بيمه  آن  عنوان  كه  خود  كاركنان  قبال  در  پيمانكار  مدني  مسئوليت  نامه  بيمه  اخذ  قرارداد  اين  الزامات  از 
تائيد  مورد  مفاد  با  و  شهرداري  تائيد  مورد  و  الزم  نفرات  تعداد  به  باشد  مي  كاركنان  قبال  در  كارفرما  مسئوليت 

  ايد در صورت عدم رعايت اين موضوع قرارداد فسخ مي گردد.شهرداري با هزينه خود اخذ نم
انجام امور محوله قصور و سهل انگاري ديده شود خسارت وارده مي بايست در  در صورتيكه از طرف پيمانكار  -9

از طرف پيمانكار بدون هيچگونه عذري جبران گردد . در غير اينصورت كارفرما اين حق را خواهد داشت كه 
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ق مجاري قضايي متخلف  ت وارده از محل مطالبات پيمانكار در صورت توقف آثاركيفري از طريضمن كسر خسار
  قرار دهد .   را تحت پيگرد 

پيمانكار مكلف به تهيه كليه تجهيزات و امكانات و لوازم ايمني ، فني و بهداشتي نيروهاي تحت امر خود طبق    -10
ر اجراي آن توسط نيروهاي تحت امر نيز بر عهده پيمانكار قوانين مرتبط با موضوع مي باشد و مسئوليت نظارت ب

 . مي باشد
هر گونه دستور در خصوص امور مرتبط با وظيفه پيمانكار با اعالم شفاهي و در صورت صالحديد بصورت   -11

 كتبي به كارفرما و بصورت رسمي انجام خواهد پذيرفت .  

ساعات كار انجام عمليات جمع آوري ، حمل ، دفن و همچنين نظافت و پاكسازي و كليه مواردي كه طبق    -  12
ار نمي تواند بدون اذن پيمانكواحد زمان صورت مي پذيرد منحصراً از طريق كارفرما به پيمانكار ابالغ مي گردد و  

 .  واست كتبي و موافقت رسمي كارفرما و نظر كارفرما در ساعات كاري تغيير ايجاد نمايد مگر با ارائه درخ

نام پدر و نام   – به صدور كارت شناسائي نيروهاي تحت امر با ذكر نام و نام خانوادگي  مي بايست  پيمانكار    -13
يين ذكر نام و شماره تلفن شركت بر روي كليه لباسهاي كاركنان اقدام نمايد .  نشركت يا خطوط واضح و همچ

كار يا عدم نصب و چاپ نام شركت بر روي آن تخلف ، در صورت بروز هر گونه  بديهي است عدم پوشش لباس  
 .مشكل خصوصا با شهروندان مسئوليت آن بعهده پيمانكار مي باشد 

صرفاً جهت   1402پذيرد، افزايش مبلغ قرارداد در سال  پايان مي  30/10/1402ا توجه به اينكه قرارداد در تاريخ  ب-14
دول شماره سه سند مناقصه آناليز پيشنهاد قيمت پيمانكار) بر اساس درصد افزايش  حقوق و دستمزد كارگران(ج
ي ) پس از ارائه1402نسبت به سال    1401التفاوت طرح طبقه بندي تاييد شده سال  مصوب شوراي عالي كار (مابه

  د.اسناد مثبته توسط پيمانكار و به شرط تاييد كميسيون عالي معامالت شهرداري افزايش مي ياب
 –پيمانكار موظف است در پايان قرارداد نسبت به تسويه حساب كامل از ادارات تعاون، كار و امور اجتماعي -15

اداره امور مالياتي اقدام و نسبت به ارائه مفاصاحساب مبني بر عدم هيچگونه بدهي و صدور گواهي    -تامين اجتماعي 
به شهرداري اقدام نمايد تا نسبت به تسويه حساب با پيمانكار اقدام گردد. بديهي است در صورت وجود هرگونه  

تضامين يا هر روش قانوني ديگري نسبت به پرداخت  بدهي كارفرما مي تواند از محل مطالبات شركت يا از محل  
  بدهي هاي مربوط به عمليات موضوع پيمان پيمانكار اقدام نمايد. 

پيمانكار مكلف است مشخصات دقيق نيروهايي را كه به كار مي گمارد را حداكثر ظرف يك هفته از شروع -16
بض پرداختي مربوط به حق بيمه كاركنان و ليست حقوق قرارداد به كارفرما اعالم و در پايان هر ماه نسبت به ارائه ق

پرداختي كارگران و كاركنان (براساس طرح طبقه بندي مشاغل) به كارفرما اقدام نمايد و ارائه مفاصاحساب كامل 
  ساالنه تامين اجتماعي جهت تسويه حساب كامل ضرورت دارد.
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آن كه به صورت مكتوب به كارفرما معرفي مي گردد )  حضور پيمانكار (مدير عامل يا نماينده ي تام االختيار  -17
  در طول اجراي قرارداد در شهر ني ريز الزامي مي باشد. 

روز پس از شروع قرارداد نسبت به انجام معاينات بدو استخدام    15پيمانكار مكلف است حداكثر ظرف مدت  -18
  و نتيجه را به كارفرما گزارش دهد.كارگران و كاركنان شركت خود بر اساس قوانين تامين اجتماعي اقدام 

پيمانكار موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل نسبت به كارگران خود -19
  و با توجه به سابقه كار آنها اقدام و يك نسخه آن را به كارفرما تحويل نمايد. 

  امور خدماتي و تخصصي قرارداد ( جزئيات )  -ماده پنج 
نظافت عبارت است تنظيف كليه معابر عمومي ( شامل بلوار ، خيابان ، كوچه ، پياده رو و مراكز عمومي نظافت :  

تحت نظركارفرما شامل :  توالت هاي عمومي موجود در سطح شهر ( احداثي يا آتي االحداث ) و اماكن تحت 
  نظر شهرداري در كليه روزهاي هفته و تعطيالت رسمي و غير رسمي .  

: روز جمعه و يا تعطيالت رسمي و غير رسمي جزء مدت قرارداد محسوب مي گردد و برنامه زمان بندي 1تبصره  
قرارداد   در  مندرج  وظايف  با  رابطه  وي در  مسئوليت  نافي  فوق  كارگر درروزهاي  فعاليت  عدم  بر  مبني  پيمانكار 

  مل و شبانه روزي مي باشد .  نبوده و وي در طول مدت قرارداد مكلف به اجراي مفاد آن به صورت كا
:ساير موارد و وظايف تعهدآور مندرج در قرارداد كه شامل واحد زمان نمي باشد و از ذكر تعطيل خارج    2تبصره  

  و پيمانكار مسئوليت عدم رعايت آن امورات را شخصاً بعهده دارد .  
كانال ، بلوارها بصورت ، جداول ،  سطح شهر شامل پياده روها  اصلي  تنظيف خيابانهاي    الف) نظافت خيابانها :

باشد ضمنا در صورتيكه در شوارع و معابر شهري در اثر تصادف و يا نقص فني كاميون محل مصالح روزانه مي
پس  ساختمان يا خودروها، نخاله ها و يا ضايعات و يا مصالح ساختمان در معابر عبور ريخته شود پيمانكار مكلف  

به پاكسازي آن اقدام نمايد . بديهي است در صورت بروز هر گونه حادثه مسئوليت فورا نسبت  از اعالم كارفرما  
  آن متوجه پيمانكار خواهد بود .  

تنظيف كليه كوچه هاي سطح شهر به عرض هشت متر به باال بصورت هفته اي يكبار و   ب) نظافت كوچه ها :
و هفته اي يكبار بصورت مناسب و مورد تائيد  كليه كوچه ها به عرض كمتر از هشت متر اعم از آسفالت و غيره ، د

را  ها  كوچه  كليه  نظافت  برنامه  فهرست  بايست  مي  پيمانكار  ضمنا   . باشد  مي  ناظر  و  كارفرما  دستگاه  رضايت  و 
  بصورت هفتگي بصورت كتبي به كارفرما اعالم نمايد. 
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: شهر  سطح  در  توالت عمومي  و شس  ج) نظافت  تنظيف  به  نسبت  است  مكلف  در  پيمانكار  توالت  تشوي 
ر دو ساير موارد مندرج در قرارداد اقدام نمايد بديهي است  و آتي االحداث  سطح شهر شامل توالت هاي موجود  

  صورت احداث هر گونه توالت عمومي در سطح شهر پيمانكار مكلف به انجام تنظيف آن اقدام نمايد .  
غير تعطيل ضمن پيش آمد حادثه اي معبر يا محلي   انه روز چه تعطيل و: در صورتيكه در هر ساعاتي از شب   تبصره

كارفرما و   است به محض اعالماز سطح شهر بعلت ريختن مواد مايع ، جامد و غيره مسدود گردد پيمانكار مكلف 
  ناظر در سريعترين زمان ممكن نسبت به نظافت محل و رفع مشكل اقدام نمايد . 

عابر و شستشوي كليه اماكن مذكور در قرارداد كه جزء آب پاشي م  و) آبپاشي معابر و شستشوي جداول : 
وظايف مي باشد طبق نظر كارفرما مربوطه انجام مي گردد كه پيمانكار موظف است به محض اعالم ناظر   محدوده

يا كارفرما نسبت به انجام امورات اقدام نمايد كه عدم اجراي هر كدام از موارد ضمن اخطار كتبي و اخذ جريمه  
  كرار متوالي و چندين بار جزء موارد فسخ قرارداد محسوب مي گردد .  در صورت ت

  جمع آوري و حمل زباله : 
  الف) جمع آوري 

صورت مي پذيرد و پيمانكار در   در مكان هاي مشخص شده)  يك روز در ميان(  روزانه  جمع آوري زباله بصورت
وري زباله شهر شامل اماكن مسكوني ، تجاري ، درماني و شهرك ها اقدام  آزمانهاي تعيين شده نسبت به جمع  

نمايد و تنها در مورد محلهايي كه نياز به جمع آوري روزانه با خارج از نوبت مي باشد پيمانكار مكلف است اقدام 
  . نمايد

رداشاره كه نياز به جمع آوري هر روزه زباله آنها مي باشد از جمله : مراكز درماني ، بهداشتي : مكانهاي مو  1تبصره  
  اصلي و معابري كه با نظر كارفرما به پيمانكار اعالم مي گردد، مي باشد، مي باشد.  و شوارع معابر

  ب)حمل زباله :
ستورالعملهاي مربوطه و با رعايت  حمل زباله جهت دفن آن در محل مشخص شده با رعايت مسائل بهداشتي و د

  صورت پذيرد .  مناسب نون پسماندها بصورت پوشش اكامل ق
: پيمانكار مكلف است نسبت به نصب اعالم خبري با صداي مناسب بر روي ماشين آالت جمع آوري   1تبصره  

  زباله اقدام نمايد  
زباله و هنگام انتقال آن به محل دفن  : پيمانكار مكلف است نسبت به پوشش مناسب ماشين آالت حمل    2تبصره  

  اقدام نمايد . 
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  پ ) ماشين آالت حمل زباله  
ماشين آالت حمل زباله مي بايست به تعداد كافي و با شرايط مناسب توسط پيمانكار تهيه و مورد استفاده قرار گيرد 

قرارداد اعالم گرديده است و همچنين آناليز پيشنهادي   4ماده    5هايي كه در بند  حداقل دستگاه  كه در اين رابطه
دستگاه خاور پرس و يك دستگاه نيسان پرس با مشخصات    دوپيمانكار جزء تعهدات پيمانكار مي باشد و تعداد  

يل و پذيرش مندرج در قرارداد كه پيمانكار مكلف است در صورت نياز با عقد قرارداد تحويل و صورتجلسه تحو
كليه ي شرايط و پرداخت هزينه ها، نگهداري، مراقبت، هزينه ي استهالك، بيمه، سوخت و همچنين تامين راننده 
طي قرارداد جداگانه اقدام نمايد و در صورتي كه در آينده شهرداري وسائط نقليه، خودرو و يا هر دستگاهي كه 

يف، جمع آوري، حمل و دفن زباله خريداري و يا تهيه  نسبت به انجام امورات خدمات شهري علي الخصوص تنظ
از    نمايد. قرارداد  عقد  با  و  شهرداري  طرف  از  ماهانه  شده  مشخص  اجاره  پرداخت  با  است  مكلف  نها آپيمانكار 

جهت انجام امورات مورد قرارداد استفاده نمايد و دستگاهها و ماشين آالت استاندارد را جايگزين ماشين آالت 
خود نمايد وپيمانكار مكلف است تا زمان اجراي قرارداد مسئول نگهداري ، مراقبت ، هزينه استهالك تحت اختيار  

  سوخت و غيره و همچنين راننده ماهر را تقبل نمايد .  ،مدت يك سال بيمه شخص ثالث به ، 
تبصره : پيمانكار مي بايست فهرست ماشين آالت خود را به صورت دقيق و با ارائه بيمه نامه شخص ثالث تحويل واحد  

  خدمات شهر نمايد و بدون صدور بيمه نامه حق استفاده از ماشين آالت بدون بيمه شخص ثالث را ندارد .  
  

  ت: سايت زباله  
و در    سيرجان و در محدوده گردنه حسن آباد  – كيلومتري جاده ني ريز    8محل دفن زباله بصورت موقت در  
مي باشد كه پيمانكار مكلف است زباله هاي جمع آوري شده را در مكان    مجاورت شهرك صنعتي ده فاضل

روش اصولي و با رعايت كليه قوانين وآئين نامه ها و بخش   مذكور يا هر مكاني كه كارفرما معين مي نمايد به
نامه و تعليمات شبكه بهداشت و درمان و محيط زيست محيطي با پوشش خاكي مورد تائيد مراجع ذيصالح و 

گردد ارفرما و ناظر اقدام نمايد . بديهي است چنانچه به لحاظ عدم دفن صحيح و منطبق با اصول كه باعث ايراد  ك
  مي بايست نسبت به رفع آن اقدام نمايد.  پيمانكار 

  رديف 
شماره    مدل  سيستم  نوع خودرو 

  شهرباني 
شماره    ظرفيت

  موتور 
  مبلغ اجاره ماهيانه   مدت انقضاء بيمه نامه  شماره شاسي

  مطابق اسناد مناقصه         متر مكعب 18    80  بنز   كاميون زباله كش   1
  مطابق اسناد مناقصه         متر مكعب 18    80  بنز   كاميون زباله كش   2
  مطابق اسناد مناقصه         تن  3      زامياد   نيسان پرس شهرداري   3
  مطابق اسناد مناقصه         متر مكعب 18    1400  بنز   1924كاميون زباله كش   4
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نسبت به پوشش زباله ها با خاك مناسب و كافي اقدام نمايد به نحوي كه  روزانه : پيمانكار مكلف است 1تبصره 
    ورات مراجع داراي صالحيت تامين گردد .نظر و دست 

هر هفته نسبت به سم پاشي محل دفن زباله با سموم مورد تائيد مراجع   دو نوبت در : پيمانكار مكلف است    2تبصره  
    .ذيصالح اقدام نمايد

داشت و ساير مراكز و  مراكز درماني به  – خطرناك پزشكي    – :پيمانكار مكلف است زباله هاي ويژه    3تبصره  
  زباله عادي دفن نمايد .  يزباله هاي غير عادي را طبق قانون پسماندها و در محل غير از تراشه هاهمچنين ساير  

به تفكيك و بازيافت مواد بصورت استاندارد  مي تواند با عقد قراردادي مجزا با شهرداري نسبت  : پيمانكار  4تبصره  
نسبت به انجام امورات محوله مندرج  اقدام نمايد و  بوط  بر اساس دستورات اعالمي به كارفرما از سوي مراجع مر

  در اين قرارداد تجهيزات و ماشين آالت الزم را فراهم نمايد .  
  جمع آوري نخاله ها و مصالح ساختماني  

منظور از نخاله و مصالح ساختماني به مواردي اطالق  مي گردد كه اشخاص حقيقي و حقوقي هنگام احداث  بنا 
تعميرات و ساير موارد در معابر عمومي تخليه و ضمن ايجاد سد معابر خطرات جاني و مالي احتمالي را در پي   –

وري زباله  اقدام نمايد و در هنگام جمع آدارد لذا پيمانكار در خصوص نخاله هاي كمتر از سيصد كيلوگرم راسا  
برداشتن   و  پاكسازي  به  نسبت  معابر  يا  و  خيابان  تنظيف  يا  رفع    نآو  جهت  آن  انتقال  در  خطر  و  و  نمايد  اقدام 

وفق    به كارفرما اعالم تاآدرس  بصورت كتبي  خصوص نخاله هاي مازاد بر سيصد كيلوگرم مراتب را با ذكر  
مقررات اقدام الزم بعمل آيد. در صورت عدم اطالق و يا عدم اقدام در بروز هرگونه حادثه مسئوليت مدني و 

  كار و يا مسبب آن به تشخيص مقام قضايي خواهد بود.كيفري آن متوجه به پيمان
  ماده شش : امحاء آگهي ها و ديوار نويسي غيرمجاز 

قانون شهرداري ، نصب آگهي منحصرا بر روي تعداد تابلو اعالنات نصب شده در سطح شهر و    92باستناد ماده  
گونه ديوار نويسي نيز مي   ورت مي پذيرد و همچنين هرصمحل هايي كه از طرف شهرداري مشخص مي گردد  

بايست با مجوز كتبي شهرداري بعمل مي آيد . لذا پيمانكار مكلف است روزانه نسبت به پاكسازي آگهي هاي  
نصب شده بر روي ديوارها و محل هاي غير مجاز اقدام و در رابطه با ديوار نويسي نيز پس از ابالغ كتبي كارفرما 

و لوازم  تهيه  با  است  مكلف  نمايد.  پيمانكار  اقدام  آن  پاكسازي  به  نسبت  پاكسازي   مصالح  شامل  تكليف  اين 
  تبليغات انتخاباتي نيز مي شود.
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  ماده هفت:جلوگيري از خطر سيل و رفع مخاطرات و سوانح ناشي از بارندگي 
كشيك  ،  ابالغ مي گردد  پيمانكار مكلف است به محض اعالم سازمان هواشناسي كه از طريق شهرداري(كارفرما)

انه روزي را در محل دفتر شركت ايجاد وكليه امكانات خود را در جهت جلوگيري از مخاطرات احتمالي  شب 
  ناشي از بارندگي مهيا نمايد.

جداول و مسيرها و پل ها را بررسي و نسبت به   –پيمانكار مكلف است قبل از بارندگي كليه كانالها    -1تبصره  
نيروهاي خود را در سطح شهر تقسيم تا پايان بارندگي و خروج   آزاد سازي آن اقدام و هنگام بارندگي كليه 

  آبهاي سطحي از سطح شهر اقدامات مقتضي را بعمل آورد. 
پيمانكار مكلف است در مواقع بارندگي مخاطرات آن از اماكن عمومي ، خصوصي ، ادارات و غيره   -2تبصره  

  رفع خطر از جان و مال شهروندان نمايد. را رفع و با بكارگيري كليه امكانات و لوازم مبادرت به 
تجهيزات جانبي   به تعداد پيشنهادي در آناليز قيمت و  پمپ آبكش  تامين  پيمانكار مي بايست نسبت به:    3تبصره  

  آن جهت آب گرفتگي معابر اقدام نمايد. 
  ماده هشت : جلوگيري از خطرات ناشي از گودال ها، چاله ها، جداول و چاهها

قانون شهرداريها كارفرما وظيفه رفع خطر از چاهها،گودالهايي كه در اثر حادثه غير مترقبه    55ماده    14باستناد بند  
 پيمانكار به محض اطالع سريعاً رفع خطر نمايد.با هماهنگي  و يا هر دليل ديگري در معابر عمومي ايجاد گرديده  
سهل انگاري پيمانكار بوجود مي آيد بعهده پيمانكار مي   مسئوليت بروز هرگونه حادثه جاني و مالي كه در اثر

باشد عدم اجراي مكرر وظيفه فوق الذكر ضمن اخذ جريمه ها و مسئوليت هايي را كه براي پيمانكار ايجاد مي 
  نمايد يكي از موارد فسخ مي باشد. 

  ماده نه : اتالف حيوانات ناقل بيماري 
وظيفه مورد نظر را به پيمانكار واگذار مي نمايد و پيمانكار مكلف است  قانون شهرداريها    55ماده    15باستناد بند  

و  اجراء  شهرداري  نماينده  حضور  با  را  مذكور  وظيفه  و  برنامه  شهرداري  اجازه  و  ذيصالح  مراجع  هماهنگي  با 
مناسب نقليه  وسيله  بكارگيري  شامل  اتالف  هاي  انتظامي  -هزينه  نيروي  نمايندگان  محيط   -شهرداري  -هزينه 

تيرانداز را تقبل نمايد و در پايان نسبت به حمل و دفع الشه هاي حيوانات معدوم شده    -شبكه بهداشت  -زيست
  اقدام نمايد و عدم اجراي برنامه مذكور بصورت مكرر يكي از موارد فسخ قرارداد مي باشد. 

  اي برنامه را  ندارد.پيمانكار بدون حضور نماينده شهرداري و درخواست كتبي كارفرما اجازه اجر :1تبصره 
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قالده سگ اتالف نمايد و صورتجلسات مربوطه را پس از  حداكثر پنجاه  پيمانكار مكلف است ماهانه    :2تبصره  
  تأئيد مراجع مربوط به كارفرما تحويل نمايد. 

ب:  3تبصره   متضامناً  آن  جبران  مسئوليت  مالي  و  جاني  حادثه  ايجاد  و  مشكل  هرگونه  وجود  صورت  عهده در 
داز و پيمانكار مي باشد و در صورت استفاده از عموم و ايجاد حادثه متضامنا بعهده شخص يا اشخاص سهل  تيران

  انگار و پيمانكار مي باشد.
  ماده ده : همكاري پيمانكار با مراجع ذيصالح و شهرداري و تمكين از تعليمات و دستورات

شهر و هرگونه برنامه اي پيرامون مورد مذكور و    پيمانكار مكلف است در رابطه با تفكيك و بازيافت زباله   -1
نمايد   كامل  همكاري  ذيصالح  مراجع  ساير  و  استانداري  كشور،  وزارت  هاي  نامه  اختيار  بخش  در  به  نسبت  و 

گزاردن كليه امكانات و نيروهاي خود را كه باعث تداخل و ايجاد مشكل در امر جمع آوري حمل و دفن زباله  
  مراجع معرفي شده توسط كارفرما اقدام نمايد. گردد را به شهرداري يا 

محيط   -پيمانكار مكلف است كليه قوانين و مقررات و دستورات مراجع ذيصالح خصوصاً بهداشت و درمان  -2
   زيست را كه توسط كارفرما ابالغ مي گردد دقيقاً رعايت و اجراء نمايد.

زمانها و مكانهاي ذكر شده نسبت به انجام وظايف ذكر شده  پيمانكار مكلف است عالوه بر موارد قرارداد ها،  -3 
نمايد   ايجاب  ضرورت  كه  ويژه  مراسمهاي  برگزاري  همچنين  و  ضروري  ساعات  و  موارد  در  قرارداد  در 
همكاريهاي الزم را در چارچوب شرح وظايف پيمانكار قرارداد  بعمل آورد و امكانات خود را در جهت اجراي 

  برنامه مهيا نمايد.
  ده يازده: محل نگهداري ماشين آالت خدمات شهرما

را با حداقل فاصله مناسب تأمين و نيست  پيمانكار مكلف است محل مناسبي را كه باعث اذيت و آزار شهروندان  
بديهي است در صورتيكه محل توقف حداقل فاصله    ماشين آالت در اختيار خود را در آن محل نگهداري نمايد.

آالت باعث ايجاد مشكل و مزاحمت براي شهروندان را فراهم نمايد پيمانكار مكلف است مناسب تامين و ماشين  
به محض ابالغ كارفرما و تائيد آن از طرف مراجع ذيصالح فوراً به احداث و راه اندازي محل مناسب و مورد 

ركينگ واحد موتوري  تواند در صورت امكان در محل پاكارفرما ميتائيد مراجع ذيصالح و كارفرما اقدام نمايد.  
  شهرداري نسبت به تامين محل نگهداري ماشين آالت پيمانكار مساعدت الزم را به عمل آورد. 
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  ماده دوازده : نظارت در اجراء
كه پيمانكار مكلف است در چارچوب  مي باشد  واحد خدمات شهر    ا نظارت در اجراي عمليات موضوع قرارداد ب

قرا موضوع  عمليات  به  نسبت  مالي قرارداد  وضعيت  صورت  تأييد  جهت  صرفاً  نظارت  نمايد.اينگونه  اقدام  رداد 
پيمانكار مي باشد و در صورت هر گونه تخطي از مفاد قرارداد يا مقررات قانوني مسئوليتي را متوجه كارفرما نمي 

  نمايد. 
  :تخلفات و جرائم ماده سيزدهم

  –تامين اجتماعي    –قوانين جاري خصوصا قانون كار  از تخلفات به مواردي اطالق مي گردد كه پيمانكار    منظور
طرف الزم از  جاري را رعايت ننمايد كه در اين رابطه پي گيريمسئوليت مدني را رعايت ننمايدشرايط قرارداد 

به موارد ذيل اطالق و   ي قرارداداما تخلفات در اجراي وظايف تخصص  مي آيدكارفرما و مراجع ذيصالح بعمل  
  شامل جريمه مذكور در شرح ذيل مي گردد.

تعطيلي و عدم اجراي قراردادحتي بمدت يكروز توسط پيمانكار به مفهوم اختالل و كارشكني تلقي ميگردد -1
و موجب پيگرد قانوني مي باشد و عالوه بر آن پيمانكار مكلف است به ازاي هر روز تعطيلي در بخش جمع  

مبلغ   روزانه  زباله  ودفن  ميليونآوري،حمل  پنجاه  و  پاكسازي   دويست  و  نظافت  امر  در  تعطيلي  ازاي  وبه  ريال 
ميليون ريال به كارفرما پرداخت نمايدكه در    يكصدمعابرو موارد مندرج در بخش نظافت قرارداد روزانه مبلغ  

  صورت تكرار و ايجاد مشكل يكي از موارد فسخ قرارداد نيز مي باشد.
هزار   سيصدبه ازاي عدم نظافت هر متر مربع از معابر عمومي مندرج در قرارداد پيمانكار مكلف است مبلغ    -2

  ريال به كارفرما پرداخت نمايد.
ميليون  پنج به ازاي عدم جمع آوري  زباله منازل و اماكن تجاري به ازاي هر واحد پيمانكار مكلف است مبلغ -3

  ريال  به كارفرما پرداخت نمايد.
 سه به ازاي عدم جمع آوري نخاله و مصالح مازاد رها شده در معابر پيمانكار مكلف است به ازاي هر تن مبلغ    -4

  رداخت نمايد. ميليون ريال به كارفرما پ
سه هزار ريال و كانالها مبلغ    پنجبه ازاي عدم نظافت و شستشوي معابر و جداول به ازاي هر متر طول جداول    -5

  ريال پيمانكار مكلف به پرداخت به كارفرما مي باشد. ميليون
يال پرداخت ميليون رسه  به ازاي عدم آبپاشي هر كيلومتر از خيابانهاي سطح شهر پيمانكار مكلف است مبلغ  -6

  نمايد. 
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به ازاي عدم پوشش لباس كار و ساير لوازم جهت ايمني و بهداشت كارگران تحت امر كه ضرورت دارد -7
  هزارريال پرداخت نمايد.  پانصدپيمانكار مكلف است به ازاي هر كارگر و بصورت روزانه مبلغ 

 و هشتصد هزار  اي هر قالده مبلغ يك ميليونبه ازاي عدم اتالف هر قالده سگ پيمانكار مكلف است به از  -8
  ريال به كار فرما پرداخت نمايد.

به ازاي عدم پوشش ماشين آالت حمل زباله هنگام حمل به محل دفع زباله به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ -9
  ريال و روزانه پيمانكار مكلف به پرداخت آن به كارفرما مي باشد.  يك ميليون و دويست هزار

هزار ريال پيمانكار مكلف است به كار فرما    پانصدازاي عدم دفن مناسب هر تن زباله طي يك نوبت مبلغ    به-10
  پرداخت نمايد. 

  ميليون ريال روزانه پرداخت نمايد. سهبه ازاي بكارگيري هر خودرو غير استاندارد مي بايست مبلغ  -11
آبگرفت   -12 و  بارندگي  زمان  در  آبكش  پمپ  تهيه  عدم  ازاي  وارده  به  خسارت  عهده  از  بايست  مي  معابر  گي 

  .برآيد
مي   خدمات شهري شهرداري  معاونت  ورات و مفاد فوق الذكر بعهده ناظرم:گزارش عدم اجراي مفاد ا1تبصره  

  باشد. 
فرما نيز مي تواند در صورت صالحديد  ج در قرارداد كه اعمال مي گرددكار: در رابطه با جريمه هاي مندر2تبصره  

م اجراي وظايف توسط پيمانكار راسا اقدامات الزم را در رابطه با موارد مندرج در قرارداد بعمل ودر صورت عد
درصد افزايش از صورت وضيعت يا مطالبات و اسناد  20ها را به انضمام هزينه هاي وارده بعالوه    هآورد و جريم

  تعهد آور اخذ مي نمايد. 
با توجه به اينكه مالك بكارگيري نيروي انساني در شوارع و معابر و خودروهاي جمع آوري زباله ليست -13

تفصيلي اعالمي از سوي پيمانكار مي باشد در صورت عدم بكارگيري و يا نبودن كارگر در ساعات مقرر به ازاي  
  فرما پرداخت خواهد شد.ميليون ريال به عنوان جريمه به كار چهارهر نفر نيروي انساني مبلغ 

استاندارد مورد تاييد دستگاه نظارت مي بايست مبلغ   تن  8به ازاي عدم استفاده از ماشين جاروي مكانيزه ي  -14
  ميليون ريال روزانه پرداخت نمايد.  ده
  در صورت عدم اجراي معاينات دوره اي يا بدو استخدام نيروهاي تحت پوشش پيمانكار به ازاي هر نفر مبلغ -15
  صد هزار ريال از پيمانكار كسر مي گردد.پان
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ميليون    دويستميليون ريال، اخطار دوم    شصتدر صورت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل اخطار اول  -16
  گردد.ريال اخطار سوم ضمن فسخ قرارداد و ضبط صورت وضعيت آخر از پيمانكار كسر مي

ه تام االختيار آن كه به صورت مكتوب به كار فرما معرفي  عدم حضور پيمانكار (مدير عامل شركت يا نمايند-17
  ميليون پانصد هزار ريال از پيمانكار كسر مي گردد.  چهارمي گردد) در شهر ني ريز به ازاي هر روز 

  هم:تعهدات كارفرما ماده چهارد 
مربوطه  -1 مقررات  رعايت  با  مناقصه  در  مندرج  شرايط  به  توجه  با  قرارداد  مبلغ  صورت  پرداخت  (تنظيم 

   .قرارداد 3با رعايت تبصره ماده  وضيعت،صورتجلسه انجام كار و تاييد ناظر مربوطه )
تاخير در انجام اين امر منتسب به پيمانكار مسئوليت وي را در پرداخت حقوق پرسنل و يا كارگر تحت –تبصره  

  امر نفي نمي كند.
ض بعضي از مكاتبات به اجراي قرارداد و يا تنفي   اري مواردمكاتبات با ادارات ذيربط جهت حل مشكل اد  -2

  پيمانكار در صورت صالحديد باالترين مقام دستگاه كارفرما.
تقاضاي بازنشستگي نمايند پرداخت   -3 در صورتي كه نيروهاي تحت پوشش شركت در زمان مدت قرارداد 

ه ي مفاصا حساب از تامين اجتماعي توسط تمام هزينه ها بر عهده پيمانكار مي باشد و بعد از پايان قرارداد و ارائ
  پيمانكار، پيمانكار در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت.

  دادارماده پانزدهم:فسخ قر
  در موارد ذيل قرارداد از طرف كارفرما فسخ مي گردد

  .تاخير در تجهيز و آماده شدن براي شروع كار -الف
   .براي يكروز بر اساس سند مناقصهتاخير در شروع اجراي عمليات اجرايي حتي -ب
  .قرارداد 14تكرارتخلفات مورد قراردادو عدم پرداخت جرائم مربوط به ماده -پ
    .رها كردن كارگر بدون سرپرست يا تعطيل كردن كارگاه حتي براي يكروز-ت
  .عدم توانايي مالي و يا مديريتي پيمانكار  براي انجام كار به تشخيص كارفرما -ج
  .هرگونه سهل انگاري و حضور عدم اجراي موارد قرداد كه باعث نارضايتي شهروندان گردد-ح
  عدم اجراي قوانين كار و تامين اجتماعي و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل.-د

ت دو ماه زودتر به كارفرما بايد حداقل بمدمبادرت به لغو قرارداد نمايد  بخواهد  تبصره: در صورتيكه پيمانكار  
كتبي اعالم نمايد. در صورتيكه پيمانكار يكطرفه مبادرت به لغو قرارداد نمايد يا زمينه هاي فسخ قرارداد   بصورت
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تعهدات موضوع  خسارت عدم انجام    كليه مطالبات و تضامين پيمانكار به عنواناز سوي شهرداري را فراهم نمايد  
    ضبط مي گردد. پيمان

  تضمين قرارداد  ماده شانزدهم :
پيمانكار موظف است قبل از انعقاد قرارداد و شروع قرارداد و به   قرارداد  انجام تعهدات مفاد اين  نتضمي   براي

منظور اثبات پايبندي خود نسبت به انجام تعهدات معادل ده درصد از مبلغ كل قرارداد ضمانت نامه معتبر بانكي  
كامل تعهدات پيمانكار در اختيار كارفرما يا معادل آن سند رهني تسليم كارفرما نموده، و اين تضمين تا انجام  

باقي خواهد ماند. كارفرما حق دارد در صورت عدم انجام به موقع و صحيح تعهدات پيمانكار كه منجر به فسخ 
قرارداد و يا خسارت به كارفرما شود تضمين مذبور را بدون هيچ گونه تشريفات راساً و به تشخيص خود ضبط 

  ونه اعتراض و ادعا را از خود سلب مي نمايد.نمايد و پيمانكار حق هر گ
ي ماهانه به عنوان ضمانت حسن انجام كار در پايان ماه بعد به درخواست پيمانكار و تاييد تبصره: مبالغ كسر شده

حسن انجام تعهدات توسط دستگاه نظارت و به شرط تاييد رييس كميسيون عالي معامالت قابل آزادسازي خواهد 
  بود.  

  حل اختالف بين كارفرما و پيمانكار ماده هفده: 
نماينده شوراي محترم   –كارفرما و پيمانكار از طريق هيئتي متشكل از شهردار    رفع اختالف پيش آمده في مابين

شهر  اسالم پيمانكار    –ي  حقوقي    –نماينده  هيئت    –مالي    –واحدهاي  راي  پذيرد  صورت  شهر  حل خدمات 
اجراي   پيمانكار مي بايست نسبت به  ،  قاطع و الزم االجرا خواهد بود و تا زمان اعالم و ابالغ راي هياتاختالف  

اجراي   عدم  يا  تعطيلي  و  اقدام  كارفرما  نظر  تامين  با  اختالفي  موارد  و  قرارداد  مصروفه مفاد  جرائم  مشمول  آن 
ريال خسارت يك سي ام قيمت قرارداد به    خواهد بود و در صورت تعطيل كار تا زمان راي هيئت به ازاي هر روز 

صورت تعطيلي كار توسط پيمانكار از زمان تعطيلي تا راي  وجه التزام محاسبه و از پيمانكار مطالبه مي گردد. در  
يك سي ام قيمت قرارداد به  دادگاه صالح پيمانكار مي بايست خسارت وجه التزام ناشي از تعطيلي كار روزانه  

نمايدريال   پرداخت  شهرداري  طي   به  به  نسبت  قرارداد  طرفه  يك  فسخ  ضمن  بود  خواهد  مجاز  شهرداري  و 
  تشريفات الزم جهت انتخاب پيمانكار ديگر اقدام نمايد. 

  امور مالي قرارداد  -ماده هجده  
با عنايت به اينكه به منظور حسن و تضمين انجام تعهدات موضوع قرارداد مي بايست معادل ده درصد كل مبلغ  

ا به جز سند مربه تشخيص كارف و غير منقول اعم از منقول ه بانكي معتبر و يا اسناد وثيقه معتبرقرارداد ضمانت نام
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بعهده بانك                                         به شمارهچك  ين رابطه يك فقره  رهني و تضمين توديع نمايد. لذا در ا
  شعبه 

  پيمانكارصورت پذيرد.به عنوان وجه التزام نزد كارفرما توسط 
  مفاد قرارداد  - ماده نوزده 

صفحه كه يك نسخه آن پس از امضا تحويل پيمانكار گرديد   19ماده و      تبصره    19اين قرارداد در دو  نسخه و  
  د. و كليه نسخ قرار داد حكم واحد دارن
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  سند مناقصه

  شهر شهرداري ني ريزواگذاري امور خدمات 

  الف: شرايط عمومي : 

جمع آوري، حمل و دفن زباله بر اساس شرايط مندرج در متن قرارداد و اسناد عمومي و خصوصي    موضوع:
  . مناقصه

ريز به نمايندگي آقاي مهندس حامد فرغت شهردار ني ريز بر اساس اختيارات شهرداري ني  گزار:مناقصه
  مقررات جاري. قانوني مندرج در قوانين و 

منطبق با موضوع مناقصه باشد و از نظر قانون تجارت   هاكليه اشخاص حقوقي كه اساسنامه آن  گر:مناقصه
    .صالحيت شركت در مناقصه را داشته باشند  ه،هاي مربوطو مقررات ثبت شركتها و قانون كار و آئين نامه

ن منطبق با موضوع مناقصه باشد و از نظر  مناقصه گر بايد شخص حقوقي (شركت پيمانكار) كه اساسنامه آ -١
قانون تجارت و مقررات ثبت شركتها و قانون كار و آئين نامه هاي مربوط به صالحيت شركت در مناقصه را  
داشته باشد و در صورتيكه از نظر موارد ذكر شده داراي نواقص باشد و از نظر تشكيل شركت صالحيت نداشته  

ت نمايد و در صورتي كه شركت كند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط مي  باشد نمي تواند در مناقصه شرك
 گردد.

شركت هايي مي توانند در مناقصه شركت نمايند كه از نظر قوانين و مقررات اداره كار و امور اجتماعي داراي   -٢
مه تاييد  گواهينامه تاييد صالحيت خدماتي كه كد فعاليت موضوع قرارداد در آن تاييد شده باشد و گواهينا

امور  و  كار  سازمان  از  آنرا  كتبي  تاييديه  و  باشند  داشته  اعتبار  وقت  كه  شركت  به  مربوط  ايمني  صالحيت 
 اجتماعي را رائه نمايند.

شركت هايي كه شخص حقوقي (شركت) داراي حداقل يك سال سابقه مفيد و موثر فعاليت در امور خدمات   -٣
  40زباله ) و يا نگهداري و توسعه فضاي سبز در شهرهاي باالي  شهري ( نظافت، جمع آوري، حمل و دفن  

بنا به تشخيص كميسيون عالي معامالت نسبت  هزار نفر باشد و سوابق و رضايت مندي كارفرما را ارائه نمايد 
 به ساير پيشنهاد دهندگان در اولويت خواهند بود. 

في    ايمان بازگشايي پاكات هيچگونه پروندههايي مي توانند در مناقصه شركت نمايند كه تا زشركت  تبصره:
هيئت رسيدگي به شكايات محاكم عمومي حقوقي يا  در    طرفينله يا عليه    ريزمابين ايشان و شهرداري ني 

  قانون برگزاري مناقصات مطرح نشده باشد. 
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ت دريافت ريز جه مشترك با شهرداري نيبا امضا و حق برداشت  برنده مناقصه ملزم به افتتاح حساب    تبصره:
  و پرداخت حقوق و دستمزد كارگران شاغل در عمليات موضوع پيمان مي باشد. 

مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي    1398/ 01/10مورخ    49122مستند به بخشنامه شماره  تبصره:  
پيم اين  موضوع  عمليات  در  شاغل  كارگران  دستمزد  و  مزايا  حقوق،  فارس  استان  مالياتي  امور  كل  ان اداره 

مشمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده بوده و ماليات بر ارزش افزوده صرفاً به مبلغ قرارداد منهاي وجوه 
 واريزي به حساب مشترك تعلق خواهد گرفت. 

 . شودبه پيشنهاد هاي مخدوش، ناخوانا و ارسال پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نمي  -۴
شرايط عمومي و خصوصي مناقصه و پيش نويس قرارداد را مهر و امضاء  مناقصه گر مي بايست تمام صفحات   -۵

نمايد. چنانچه تمامي صفحات اعالم شده توسط مناقصه گر مهر و امضاء نشده باشد پاكت پيشنهاد قيمت  
 بازگشايي نخواهد شد. 

حساب   صد ميليون ريال بابت سپرده شركت در مناقصه بهچهارميليارد و    پنجمتقاضيان مي بايست مبلغ   -۶
بانك ملي شعبه احمد ني ريزي واريز و يا نسبت به ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي    0105692262004شماره  

 به همان مبلغ اقدام و اسناد آن را در پاكت مربوطه ارائه نمايند.

 زمان دريافت اسناد: -٧

س و خبر جنوب به تاريخ ريزان فارزمان دريافت اسناد بصورت آگهي مناقصه انتشار يافته در هفته نامه ني
اول   دوم    11/10/1401نوبت  نوبت  تاريخ    18/10/1401و  اداري    11/10/1401از  وقت  پايان  مورخ تا 

  باشد. مي 28/10/1401
 محل دريافت اسناد : -٨

به    0110317436000ريال به حساب شماره    000/000/2شركت كنندگان مي بايست جهت تهيه اسناد  
  واريز و به دبيرخانه شهرداري مراجعه فرمايند.درآمد شهرداري نام 

 مهلت دريافت پيشنهادات : -٩

تا   حداكثر  پيشنهادات  دريافت  مهلت  اداريآخرين  وقت  محرمانه    28/10/1401مورخ    پايان  (دبيرخانه 
  مي باشد. ريز) شهرداري ني

 زمان بازگشايي پيشنهادات: -١٠

صاحبان امضاء  مي باشد كه حضور يك نفر از    1401/ 29/10ورخ  م  11زمان بازگشايي پيشنهادات راس ساعت  
  باشد و دعوت ديگري از پيشنهاد دهندگان به عمل نخواهد آمد.  مي  بالمانعشركت با معرفي نامه كتبي  مجاز  
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 مدت ارائه خدمات موضوع مناقصه : -١١

قرارد شروع  تاريخ  از  خدمات  ارائه  و  مدت  طرفين  توافق  صورت  در  و  باشد  مي  شمسي  يكسال  مدت  به  اد 
  . رضايت كارفرما قابل تمديد مي باشد 

تواند تا بيست و پنج درصد مبلغ يا مدت ها، كارفرما ميآيين نامه مالي شهرداري  18مطابق با ماده    تبصره:
قرارداد را با اعالم مكتوب قبلي به پيمانكار ابالغ نمايد و پيمانكار مكلف به اجراي عمليات موضوع پيمان تا 
پايان مدت قرارداد (مدت اوليه به عالوه مدت تمديد پيمان) به منظور تعيين تكليف تشريفات قانوني انتخاب  

  شد.    پيمانكار جديد مي با
شركت كنندگان مي بايست گواهي از ثبت شركتها در رابطه با رعايت قوانين و مقررات مرتبط خصوصا در  -١٢

رابطه با تشكيل مجمع عمومي ساالنه با در نظر گرفتن آخرين تغييرات داراي وقت اعتبار و صاحبان مجاز 
 امضاء اسناد تعهد آور و ... را در پاكت مربوطه ارائه نمايند. 

مناقصه مي بايست ظرف مدت مقرر در ابالغ كتبي شهرداري مبادرت به عقد قرارداد و ارائه ضمانت   برنده -١٣
حسن انجام كار و تجهيز كارگاه اقدام نمايد. در غير اين صورت سپرده شركت در مناقصه آنان به نفع شهرداري 

 ضبط و به نفر دوم يا سوم جهت انعقاد قرارداد اعالم مي گردد.

ن مي بايست گواهي از بانك ها يا موسسات مالي و اعتباري معتبر در خصوص گردش حساب شركت به مبلغ  شركت كنندگا - ١۴
 حداقل پنجاه ميليارد ريال تا زمان انتشار آگهي در پاكت مربوطه ارائه نمايند. 

ه در شركت كنندگان چنانچه ابهام و ايرادي در اسناد مناقصه و قرارداد مشاهده نمايند و يا موارد ذكر شد  -١۵
ساعت قبل از تحويل مهلت پاكت ها    48سند مناقصه با متن قرارداد مغايرت داشته باشد مي بايست حداكثر  

موارد را به صورت مكتوب به شهرداري ارائه نمايند تا نسبت به رفع ابهام اقدام شود. بديهيست تفسير و تعبير 
دگان توسط شهرداري صورت مي پذيرد و  و رفع ابهامات قرارداد و اسناد در صورت عدم ايراد شركت كنن

 اعتراض برنده در رابطه با نحوه رفع ابهام فاقد اثر مي باشد. 

شركت كنندگان مي بايست از محدوده شهر بازديد و بر اساس بازديد خود و جمع آوري اطالعات به همراه  -١۶
 اطالعات تكميلي ديگر قيمت پيشنهادي خود را اعالم نمايند.

قرارداد با برنده مناقصه مشخص گردد كه برنده مناقصه داراي بدهي به تامين اجتماعي و    اگر قبل از انعقاد -١٧
يا اداره امور مالياتي باشد و يا از طرف اداره كار و امور اجتماعي در رابطه با عدم پرداخت حق و حقوق قانوني  

هرداري از امضاء قرارداد  كارگران اهمال داشته است و اين موضوع به واسطه استعالم محرز و مشخص گردد ش 
 خودداري مي نمايد و با شركت كنندگان ديگر وارد مذاكره خواهد شد. 

 شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.  -١٨
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  يم محتويات پاكتهاي الف، ب، ج

  پاكت الف : 
  حاوي: 

بانك    0105692262004ريال واريز به حساب شماره    5.400.000.000سپرده شركت در مناقصه به مبلغ   -١
 .در وجه شهرداري ني ريز ريزي يا ضمانت نامه معتبر بانكي بابت شركت در مناقصهملي شعبه احمد ني

در صورت ارائه ضمانت نامه بانكي مدت اعتبار ضمانت نامه مي بايست حداقل سه ماه و تاريخ   :  1تبصره  
  ني توزيع و اعاده اسناد باشد.صدور ضمانت نامه در بازه زما

ارائه هر نوع تضمين به عنوان سپرده شركت در مناقصه به غير از ضمانت نامه بانكي و واريز وجه   : 2تبصره 
نقد به حساب سپرده شهرداري ممنوع بوده، پاكت هاي ب و ج مناقصه گر بازگشايي نمي شود و مردود اعالم  

  مي گردد. 
  پاكت ب : 

  حاوي : 
مي باشد و مي بايست    داريي و اختصاصي مناقصه كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر شهرشرايط عموم -١

 تمامي صفحات آن به تاييد و امضاء مقام مجاز و مهر مناقصه گر برسد.

آن ممهور به مهر   -٢ صفحات  كه تمامي  شهر  خدمات  بايست تمامي    شهرداريقرارداد نمونه  مي  باشد و  مي 
 قام مجاز و مهر مناقصه گر برسد. صفحات آن به تاييد و امضاء م

آگهي تاسيس، اساسنامه، آخرين تغييرات داراي اعتبار، گواهي از ثبت شركت ها بر اساس موارد   تصاوير : -٣
 خواسته شده در سند عمومي مناقصه. 

سوابق مربوط به فعاليت شركت در زمينه خدمات شهر حداقل يك سال سابقه مفيد و موثر فعاليت در امور   -۴
هري ( نظافت، جمع آوري، حمل و دفن زباله يا توسعه و نگهداري فضاي سبز) در شهرهاي باالي خدمات ش

 ي رضايتمندي از كارفرما.هزار نفر باشد و سوابق و نامه 40

تصوير برابر اصل گواهينامه تاييد صالحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در زمان برگرزاري مناقصه   -۵
داشته باشد به استناد بخشنامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شركت هاي غير بومي كه از ساير  اعتبار  

دستور    14استانها تاييد صالحيت اخذ نموده اند مي بايست معرفي نامه امكان انجام فعاليت موضوع قرارداد  
اعي استان فارس اخذ نمايند ( العمل تعيين صالحيت شركت هاي خدماتي را از اداره كار، تعاون و رفاه اجتم

 داشتن كد مربوط به موضوع قرارداد در گواهينامه تاييد صالحيت الزامي مي باشد) 
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تصوير برابر اصل گواهينامه تاييد صالحيت ايمني يا گواهي موقت صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه   -۶
 اجتماعي( گواهينامه تاييد صالحيت مربوط به خود شركت باشد) 

گواهينامه   -1تبصره : در صورتي كه برنده مناقصه در حين انجام كار مدت اعتبار گواهينامه هاي فوق الذكر (  
گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ) به اتمام برسد برنده مناقصه ملزم است تاييد    -2تاييد صالحيت خدماتي  

دم ارائه تاييد صالحيت جديد در مهلت  ماه ارائه نمايد . در صورت ع   3صالحيت جديد را حداكثر ظرف مدت  
  تعيين شده قرارداد فسخ و تضمين انجام تعهدات به نفع شهرداري ضبط مي گردد.

گواهي از بانكها يا موسسات مالي و اعتباري معتبر در خصوص گردش حساب شركت به مبلغ حداقل پنجاه   -٧
 ميليارد ريال تا زمان انتشار آگهي. 

زمانبندي انجام كار   -٨ وظايف محوله بر اساس چارچوب قرارد وسند  برنامه  با شرح تعداد نيرو و تجهيزات و 
مناقصه و بازديد ميداني از سطح شهر به صورت كامل و دقيق (بدون اعالم مبلغ) ماشين آالت به همراه اسناد  
  و مدارك جهت ارزيابي در تاريخي كه توسط كارشناس خدمات شهر اعالم مي گردد مورد ارزيابي و بررسي 

قرار مي گيرد و در صورت تاييد كارشناس خدمات شهر نسبت به بازگشايي پاكت ج (پاكت پيشنهاد قيمت) 
 اقدام مي گردد.

بوده و پاكت    تذكر:  مدارك ناقص  ب باشد  پاكت الف و  داخل  بايد در  كه  مستندات  ارائه  صورت عدم  در 
رده مي شود و بر اساس قانون مناقصات پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) مفتوح نمي گردد و از مناقصه كنار گذا

  اقدام مي گردد.

  پاكت ج : حاوي:
 برگ ارئه قيمت كل پيشنهادي  -١

 فرم آناليز خام تهيه شده توسط شهرداري كه تمامي صفحات آن ممهور به مهر خدمات شهر مي باشدو -٢

گذاشتن فرم آناليز به صورت جداگانه و سليقه  تذكر: اطالعات در فرم هاي آناليز خام تهيه شده به صورت دقيق نوشته شود از  
اي خودداري گردد و مالك بررسي فرم هاي آناليز تهيه شده توسط شهرداري كه در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد،  

  مي باشد. 
  تبصره : 

خوردگي فرمهاي   شركت كنندگان مي بايست بر اسا آمار و اطالعات واقعي و به صورت دقيق و خوانا و مجزا و بدون قلم -١
آناليز پيشنهاد قيمت و برگ ارائه قيمت كل پيشنهادي را تكميل و ارائه نمايند. بديهيست قيمت كل اعالمي از طرف شركت  
كنندگان مي بايست با جدول هاي آناليز مطابقت داشته باشد و در غير اين صورت كميسيون عالي معامالت اقدام قانوني و مقتضي  

 را به عمل مي آورد.
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  سند مناقصه

  ريزواگذاري امور خدمات شهر شهرداري ني

  ب: شرايط خصوصي: 

موضوع: جمع آوري، حمل و دفن زباله بر اساس شرايط مندرج در متن قرارداد و اسناد عمومي و خصوصي  
  مناقصه. 

اختيارات قانوني  ريز بر اساس ريز به نمايندگي آقاي مهندس حامد فرغت شهردار نيگزار: شهرداري نيمناقصه
  مندرج در قوانين و مقررات جاري.

ي آنها منطبق با موضوع مناقصه باشدو از نظر قانون تجارت و مناقصه گر: كليه اشخاص حقوقي كه اساس نامه
  هاي مربوطه صالحيت شركت در مناقصه را داشته باشند. ها و قانون كار و آيين نامهمقررات ثبت شركت

انجام عمليات موضوع قرارداد بر اساس متن قرارداد و اسناد عمومي و خصوصي مناقصه    برنده مناقصه موظف به .١
 باشد. مي

دستگاههزينه .٢ با  پاشي  سم  و  زباله  دفن  عهدهي  به  مربوطه  ميها  پيمانكار  به  (هزينه  باشد.ي  ترانشه  حفر  ي 
 باشد.)  ي كارفرما ميعهده

مرتبه با رعايت مقررات بهداشتي دفن و سم   2داقل هفته اي  ح و    به ترتيب به صورت روزانه  زباله ها مي بايست .٣
 پاشي گردد. تهيه لودر و غيره به عهده پيمانكار مي باشد.  

      باشد.  ي پيمانكار ميكليه كسورات قانوني شامل (تأمين اجتماعي، ماليات و غيره) به عهده  .۴
 ي كارفرما مي باشد. قانوني به عهدهي مستندات تبصره: ماليات بر ارزش افزوده در صورت ارائه  

 پيمانكار موظف به رعايت كليه قوانين و مقررات كار، تأمين اجتماعي، امور مالياتي و غيره مي باشد.   .۵

ماشين آالت حمل زباله مي بايست به تعداد كافي و با شرايط مناسب و استاندارد توسط پيمانكار تهيه و مورد  .۶
باشد و قبل از شروع به كار ها زير جز تعهدات پيمانكار مياين رابطه حداقل دستگاهاستفاده قرار گيرد كه در  

 بايد به تأييد ناظر قرارداد برسد. 

۶  يك دستگاه ماشين جاروي مكانيزه به صورت استاندارد مورد تاييد دستگاه نظارت.   .١

۶  تن. 10تا  8ي استاندارد مورد تاييد دستگاه نظارت يك دستگاه ماشين پرس حمل زباله .٢

۶  تن.  5ي استاندارد مورد تاييد دستگاه ماشين پرس حمل زباله سه .٣

۶  يك دستگاه لودر   .۴

۶  يك دستگاه نيسان كمپرسي يا كاميونت كمپرسي جهت حمل نخاله مورد تاييد دستگاه نظارت.  .۵
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۶  مورد تاييد دستگاه نظارت.  (خاور) دستگاه ماشين كمپرسي حمل زباله معمولي دو .۶

۶  و نيسان پرس شهرداري. پرس شهرداري 1924، يك دستگاه كاميون رداريخاور پرس شهدو دستگاه  .٧

كوچه ها، خيابان ها و آنچه در   ،ها  ي آن شامل كانالپيمانكار مي بايست از محل موضوع قرارداد و محدوده .٧
متن قرارداد ذكر شده و همچنين محل دفن زباله بازديد نمايد. و بر اساس بازديد انجام شده و ساير اطالعات 

 ي زمانبندي قيمت پيشنهادي خود را اعالم نمايد. و برنامه

ها، كوچه ها، ابانمالك اصلي قيمت پيشنهادي شركت كنندگان بازديد حضوري از سطح شهر شامل كليه خي .٨
كانال ها، جداول، ترانشه زباله، بولوارها، ميادين و ... مي باشد و شركت كنندگان مي بايست اين بازديد را مالك 

 ي قيمت خود قرار دهند. ارائه

شركت كنندگان مي بايست فهرست ماشين آالت و وسايل مورد نياز را در جدول پيشنهاد قيمت ارائه به همراه  .٩
 ها و موارد ذكر شده در فرم ارئه قيمت پيشنهادي ارائه نمايند. هساير هزين

ي كشف گردد كه در ي مناقصهدر صورتي كه بعد از عقد قرارداد هر گونه كشف فسادي از ناحيه برنده .١٠
ي حسن  گردد و ضمانت نامهبرنده شدن پيمانكار موثر باشد بر اساس قوانين و مقررات اقدام و قرارداد فسخ مي 

 تعهدات به نفع شهرداري ضبط مي گردد. انجام

ي مسئوليت مدني پيمانكاران در بايست قبل از شروع اجراي قرارداد نسبت به اخذ بيمه نامهپيمانكار مي .١١
باشد به تعداد نفرات الزم  ي مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان ميقبال كاركنان خود كه عنوان آن بيمه نامه

ي آن را به ناظر قرارداد تحويل نمايد. در غير اينصورت و عدم رعايت اين ك نسخهي خود اقدام و يبا هزينه
 گردد. موضوع قرارداد فسخ مي

 ي پيمانكار مي باشد.  اتالف حيوانات ناقل بيماري بر اساس شرايط مندرج در متن قرارداد به عهده .١٢
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  سند مناقص (فرم آناليز پيشنهاد قيمت)

  ريزخدمات شهر شهرداري نيواگذاري امور  

  جدول شماره يك: 

ي به كارگيري يك نفر كارگر بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل در يك  هاي كارگري در يك ماه (هزينههزينه
) توضيحات: تمامي شركت كنندگان بايد بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل مصوب شوراي  1401ماه در سال  

  محاسبه و بعد جدول ذيل را تكميل نمايند.مزد مبنا را  1401عالي كار در سال 

ضمناً در خصوص به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي مفاد قرارداد استفاده از نيروهاي شركتي كه در سنوات 
  اند در اولويت قرار دارند و مي بايست از آنان استفاده كرد.گذشته فعاليت نموده

مزد  روزانهمزد    رتبه گروه: ...........................  سنوات:.....................  پايه  گروه:.........................  ي 
  مبنا:............................... 

  توضيحات   مبلغ(ريال)ماهانه   شرح  رديف
      روز 30/ 5حقوق پايه بر اساس   1
      حق اوالد   2
      حق بن  3
      حق مسكن   4
      عيدي و پاداش  5
      ساالنهحق سنوات    6
      مرخصي   7
      حق لباس(لباس، كفش، چكمه، باراني و ...)   8
      هزينه معاينات دوره اي  9
      اضافه كار، حق شيف، تعطيل كاري  10
      حق بيمه سهم كارفرما  11
      سود.......درصد  12

      جمع كل جدول شماره يك: 
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  سند مناقصه (فرم آناليز پيشنهاد قيمت)

  ريزخدمات شهر شهرداري نيواگذاري امور  

  جدول شماره دو:

ي به كارگيري يك نفر راننده يا سر كارگر يا نيروي دفتري و هاي راننده يا سركارگر  در يك ماه (هزينههزينه
  ) 1401تداركات بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل در يك ماه در سال 

بندي   طبقه  طرح  اساس  بر  بايد  كنندگان  شركت  تمامي  سال توضيحات:  در  كار  عالي  شوراي  مصوب  مشاغل 
  مزد مبنا را محاسبه و بعد جدول ذيل را تكميل نمايند.  1401

  ي گروه:......................... پايه سنوات:..................... مزد مبنا:........................ مزد روزانه  رتبه گروه: .......................... 

  توضيحات   )ماهانه مبلغ(ريال  شرح  رديف
      روز 30/ 5حقوق پايه بر اساس   1
      حق اوالد   2
      حق بن  3
      حق مسكن   4
      عيدي و پاداش  5
      حق سنوات ساالنه  6
      مرخصي   7
      حق لباس(لباس، كفش، چكمه، باراني و ...)   8
      هزينه معاينات دوره اي  9
      اضافه كار، حق شيف، تعطيل كاري  10
      بيمه سهم كارفرماحق   11
      سود.......درصد  12

      جمع كل جدول شماره دو: 
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  سند مناقصه (فرم آناليز پيشنهاد قيمت)

  ريزواگذاري امور خدمات شهر شهرداري ني

  جدول شماره سه:

هزينه آناليز  و  نظافت،  فهرست  و  زباله  آوري  جمع  (كارگران  شامل  نياز  مورد  كارگران  سركارگر، هاي  تداركاتي، 
گردد  آوري شده تعداد كل نيروي انساني به شرح جدول ذيل مي باشد و تعهد ميراننده) بر اساس اطالعات جمع

ي اسناد و مدارك به واحد خدمات شهر جهت موضوع در صورت برنده شدن در مناقصه به همين تعداد با ارائه
  قرارداد استخدام گردد.

ي مورد  تعداد نيروي انسان  رديف
  استفاده

هزينه هر نفر بر اساس  
جدول شماره يك و دو  

  (ريال) 

جمع كل در يك ماه  
  (ريال) 

در   1 نياز  مورد  كارگران  كل  تعداد 
بخش نظافت، جمع آوري و غيره. 

  نفر)  پنجاه(

    

      نفر سه تعداد كل رانندگان   2
      نفر دو  تعدادكل سركارگر  3
و   4 دفتري  كاركنان  كل  تعداد 

  نفريك  تداركات
    

با   5 سه  شماره  جدول  كل  جمع 
 نفر)پنجاه و شش (تعداد 
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  سند مناقصه (فرم آناليز پيشنهاد قيمت)

  ريزواگذاري امور خدمات شهر شهرداري ني
  جدول شماره چهار: 

متن قرارداد و شرح وظايف) با تمامي آوري شده توسط شركت كنندگان و همچنين اسناد و هزينه ماشين آالت (بر اساس اطالعات جمع
  هاي جانبي آن از جمله سوخت، استهالك، روغن و الستيك، بيمه، راننده و غيره. هزينه

  : در صورتي كه به ماشين آالت ديگري احتياج باشد شركت كنندگان مي بايست در جدول فوق درج و اعالم نمايند. 1تبصره

هزينه به كارگيري هر    نوع ماشين   رديف
  گاه در يك ماه دست

  توضيحات 

معمولي،    1 كمپرسي  زباله    5ماشين  حمل  تن 
  .دستگاه 2حداقل 

    

تن به صورت    10تا    8ماشين حمل زباله پرس    2
استاندارد و مورد تاييد دستگاه نظارت، حداقل 

  . يك دستگاه

    

تن) به   5تن (شاسي    5ماشين حمل زباله پرس    3
صورت استاندارد و مورد تاييد دستگاه نظارت، 

  دستگاه. سهحداقل 

    

تن مورد تاييد دستگاه    8ماشين جاروي مكانيزه    4
  نظارت، حداقل يك دستگاه.

    

لودر جهت دفن بهداشتي زباله حداقل دو مرتبه   5
  .در هر هفته

    

يا    6 كمپرسي  جهت نيسان  كمپرسي  كاميونت 
  .جمع آوري نخاله حداقل يك دستگاه

    

بهاي    7 دستگاه  اجاره  شهرداري دو  پرس  ،  خاور 
كاميون   دستگاه  شهرداري 1924يك    و  پرس 

  .نيسان پرس شهرداري  يك دستگاه

    

      جمع كل جدول شماره چهار:
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  سند مناقصه (فرم آناليز پيشنهاد قيمت)

  ريزشهر شهرداري نيواگذاري امور خدمات  

  جدول شماره پنج:

  هاي متفرقههزينه

  توضيحات   مبلغ كل(ريال) تعداد/مقدار  شرح رديف
        هزينه بيمه مسئوليت مدني   1
به علت آبگيري معابر بر اساس       پمپ آبكش   2

متن قرارداد نياز به تهيه 
  تعدادي پمپ آبكش مي باشد.

اتالف حيوانات ناقل بيماري در   3
  ماه يك 

      

سم پاشي هفته اي حداقل دو بار    4
  در سايت زباله

      

، بيل و وخريد لوازم از جمله جار  5
  غيره

      

هزينه اجاره دفتر، موبايل و انبار    6
  و ماشين جهت سركشي و غيره

      

        ساير هزينه ها   7
        ساير هزينه ها   8

        جمع كل جدول شماره پنج 
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  آناليز پيشنهاد قيمت)سند مناقصه (فرم 

  ريزواگذاري امور خدمات شهر شهرداري ني

  ي قيمت پيشنهادي جدول كل ارائه

  ها ديگر بر اساس اطالعات تكميل شده در جداول قبل (جدول شماره يك تا پنج) و هزينه

  توضيحات   مبلغ هزينه(ريال)  شرح  رديف
      هزينه هاي مندرج در جدول شماره سه   1
      مندرج در جدول شماره چهارهزينه هاي   2
      هزينه هاي مندرج در جدول شماره پنج   3
     مابه التفاوت هزينه بيمه(مفاصاحساب)  4
      هزينه ماليات قرارداد در يك ماه  5
      ساير هزينه ها اعالم شده توسط پيمانكار    6
      ساير هزينه ها اعالم شده توسط پيمانكار   7
      شده توسط پيمانكار ساير هزينه ها اعالم   8
      ساير هزينه ها اعالم شده توسط پيمانكار   9
      ساير هزينه ها اعالم شده توسط پيمانكار    10
      سود مورد نظر پيمانكار  11

جمع كل قيمت پيشنهادي در يك ماه بر اساس  
اسناد مناقصه و متن قرارداد با در نظر گرفتن كليه 

ها   هزينه  تمامي  و  قانوني  مورد  كسورات  سود  و 
  نظر پيمانكار
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  سند مناقصه (فرم آناليز پيشنهاد قيمت)

  ريزواگذاري امور خدمات شهر شهرداري ني

  برگ ارائه قيمت كل پيشنهادي

  ريز شهردار محترم شهر ني

  با سالم 

ب   اينجـاـن احترام  ا  ــاد ـب .............................صــ ــنـامـه  ــنـاسـ شـ ــمـاره  شـ ه  .............................ـب د  ره  ........................................فرزـن
ه آدرس............................................................. دملي......................ـب د  ...از............................ـك .....................................پالك..........................ـك

ــي...................  ــراه..................................داراي  .......پســـــت ــم ه ــاره  ــر.......................................شـــــم ــت دف ــن  ــف ــل ......................ت
ي رـسمي مورخ .........................................در  ..................بر اـساس آخرين تغييرات ـشركت مندرج در روزنامه......... .......ـسمت................ 

باشــم و بر اســاس حدود و شــركت.......................................................را دارم كه داراي حق امضــاء اســناد تعهد آور و قراردادها مي
ه را تكميل و با مطالعها ناد مناقـص ركت و قانون تجارت و ثبت با اختيارات كامل اـس ناد ـش ه،  ختيارات اـس ناد مناقـص ي دقيق اـس

ها،  آوري اطالعات از مســئولين مربوطه، بازديد حضــوري و ميداني از ســطح شــهر، ترانشــه دفن زباله، كوچه ها و خيابانجمع
ها و پذيرش كليه شروط مندرج در سند مناقصه  رسي كليه آمار الزم به همراه تمامي هزينهمعابر، ميادين، بازار روز و غيره و بر

ــه  (بــ ــاه  مــ ــك  يــ در  را  ــود  خــ ــادي  ــهــ ــيشـــــــنــ پــ ــت  ــمــ ــيــ قــ ــرارداد  قــ و 
ــدد)............  ــه ..................................................................................................................عـــ (بـــ ــال  .............................................ريـــ

ــروف)...............................  ــه  ..................................................................... ..................... حــ ســــــاالنــ و  ــال  ..............................ريــ
ــر ـبه انعـقاد ......................رـيال اعالم مي............. ................................... ................................ ــهرداري ـحاضـ نـمايم و ـبا اعالم كتبي ـبه شـ

هرداري به عنوان برنده ورتي كه از طرف ـش م و در ـص ه مي باـش رايط مناقـص اس ـش ناخته گردم و در قرارداد بر اـس ه ـش ي مناقـص
ام را به نفع شــهرداري به عقد قرارداد و تكميل كارگاه ننمايم ســپرده شــركت در مناقصــه كه واريز نمودهمهلت مقرر مبادرت 

  ضبط گردد و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب نمايم.
  مهر و امضاء           خانوادگي:................................................. نام و نام 

  سمت در شركت:.................................................... 

  تاريخ تكميل:........................................................... 

 


