
 

 باغستانشركت در مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوري زباله ،نگهداري فضاي سبزو امور خدمات اداري و تأسيسات شهرداري عمومي شرايط 

 

 گزيده اي از شرايط عمومي :

 عتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايرانـ ا1
 ـ متدين به يكي از اديان رسمي كشور2

 توانائي و امكانات انجام كار  بنا به تشخيص كارشناسان مربوطه و ارائه حسن انجام كارـ داشتن 3

 سال سابقه كار و تجربه كار اجرايي يا مديريتي شركت يا افراد هيئت مديره 2ـ داشتن حداقل 4

 منع مداخله كارمندان دولت در امور پيمانكاريـ رعايت قوانين 5

 اعم از اساسنامه ، آگهي آخرين تغييرات و روزنامه رسمي و گواهي تأييديه صالحيت از اداره كار و امور اجتماعيـ ارائه مدارك كامل ثبت شركت 6

 مي باشد . يكسال شمسيـ مدت قرارداد از تاريخ شروع قرارداد به مدت 7

 ـ شهرداري در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است.8

 ضبط خواهد شد. باغستانقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ـ برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد 9

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.، ـ به پيشنهادات مخدوش ، مشروط ، مبهم و فاقد سپرده 10

 ه بانكي در موقع انعقاد قرارداد از سوي برنده الزامي است.از كل مبلغ قرارداد به صورت ضمانت نام %10ـ سپردن 11

، ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي واريز به حساب سپرده نزد بانك  وثيقه ملكيدرصد قيمت پيشنهادي بايستي به يكي از صورتهاي  5ـ سپرده شركت در مناقصه به ميزان 12

 ارائه گردد. 011464424249009 به حساب  باغستان به نام شهرداريصادرات 

 ـ مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.13

 ـ واريزهاي پيمان به حساب مشترك شهرداري و شركت انجام خواهد شد.14

 ـ انجام موارد ضميمه اين شرايط15

 ماليات ، بيمه و غيره طبق مقررات مالي شهرداري از صورت وضعيت ها كسر خواهد شد.ـ كسورات قانوني نظير 16

درصد آن اقدام  4نسبت به تسويه ـ پيمانكار مكلف و متعهد است در خصوص نيروها طرح طبقه بندي مشاغل را اجرا نمايد و در صورتيكه نيروها مشمول مشاغل سخت گردند ، 17

 يتي در اين خصوص مبري است و اين موضوع در هنگام ارائه پيشنهاد توسط پيمانكار لحاظ شده است.نمايد و شهرداري از هر مسئول

در مناقصه را در سه پاكت الف ، ب و ج به صورت كامالً مجزا و مشخص شده و  اسناد شركت  1401/  3 / 22مورخ  يكشنبهوقت اداري روز ـ پيشنهاددهندگان بايستي تا پايان 18

 ه در قبال اخذ رسيد، تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.الك و مهر شد

 حاوي برگه پيشنهاد قيمت و شرايط پيمان : پاكت ج                          حاوي اسناد ارزيابيپاك ب :                             حاوي سپرده شركت در مناقصه پاكت الف :

 با شركت خواهد بود.، و نگهداري از كليه وسائل و امكانات تحويلي و در اختيار  مسئوليت مواظبتـ 19

ئوليت مستقيمي در امور نيرو نخواهد ـ نيروهايي كه در ارتباط با موضوع اين قرارداد به كار گرفته خواهند شد بايد صالحيت آنان به تأييد كارفرما برسد. عليهذا كارفرما مس20

 داشت.

رارداد مسئول و سوانح و حوادث احتمالي جاني و يا مالي ناشي از كار پرسنل )خسارت به خود يا ثالث يا تأسيسات،تجهيزات و امكانات تحويلي ( شركت طرف قـ در برابر 21

 پاسخگو بوده و شهرداري از هر مسئوليتي اعم از مدني و كيفري مبري مي باشد.

ن كار و ساير قوانين مربوطه نسبت به پرداخت حق و حقوقات كارگران اقدام ننمايد و همچنين در صورت بروز هر گونه اختالف و ـ در صورتي كه شركت طرف قرارداد ، برابر قانو22

 دارد.دعوايي اعم از حقوقي و كيفري در كليه مراجع قضايي ،ادارات كار و ... شركت طرف قرارداد شخصاً پاسخگو بوده و شهرداري هيچ مسئوليتي ن

 وراق مناقصه و اين برگه بايستي به مهر و امضاي صاحبان امضاء مجاز شركت برسد.تمامي اـ 23

شهرداري در آيين نامه معامالت  ـ كليه مراحل برگزاري مناقصه تابع آيين نامه معامالت شهرداري مي باشدو شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف24

 شهرداري مي باشد.

ـ ارائه گواهي صالحيت ايمني و ديگر 3ـ اصل برگه صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي     2ـ اوراق شركت مانند اساسنامه ،آگهي آخرين تغييرات و...   1شامل :  اسناد ارزيابيـ 25

 قرار گيرد . ترتيب در ارائه اسناد لحاظ گردد. پاكت بمدارك الزم خواهد بود كه بايست در 

ده است . لذا بعداً نمي تواند در آن كار در موقع ارائه پيشنهاد تمام موارد مربوطه و كليه جوانب امر را با علم و اختيار كامل سنجيده و هيچ موضوعي از ديد وي پنهان نمانـ پيمان26

 رابطه به جهل خود استفاده كند .

 توجه : تمامي مدارك فوق مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه مدارك تكميل نباشد بازگشايي پاكت ج انجام نخواهد شد.
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 مهر و امضاء


