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 ذیل به پیمانکاران با شرایط مران راخدمات شهری و عدر نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام فعالیت  شهرداری زو)زاوین(

 .واجد الشرایط واگذار نماید

  .کنند رعایترا  کشوری قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و -1

مناقصه اوراق  ه شرکت درمایل بتقبل از ارائه پیشنهاد جهت اطالع و آگاهی از کمیت و کیفیت کار به امور اداری مراجعه و در صورت   -2

 .دریافت نمایید دبیرخانه شهرداریمربوطه را از 

شماره  به حساب سپرده نقدیسفته و یا  –چک  ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت  000/000/5مبلغ   -3

ت را در پاک و مدارك آن هیهت شهرداریواریز یا ضمانت نامه بانکی در وجه  زاوینبانک شعبه پست نزد شهرداری   5534528849072807

 .ضمیمه و ارسال نمائید

ریافت اسناد جهت د 18/12/1400مورخ  چهارشنبهتا پایان وقت اداری روز  04/12/1400تاریخ  روز چهارشنبه ازمتقاضیان میتوانند   -4

 .مراجعه نمایند شهرداریمناقصه به امور مالی 

 تحویل گردد شهرداریدبیرخانه  الك و مهر شده در قبال اخذ رسید به  18/12/1400مورخ   چهارشنبهروز  14ساعت پیشنهادات باید تا   -5

 .واریز گردد زاویندر وجه شهرداری  3: حاوی تضمین شرکت در مناقصه متقاضیان باشد که می بایست مطابق بند هاپاکت

بت نام ارزش گواهی ث اهرارداد محتوی مدارك و اسناد مناقصه و مدارك شرکت که اصل اساسنامه روزنامه رزومه کار به همراه کپی ق  -

وطه از اداره جوزات مربمارائه  که باید به استحضار و مهر متقاضی برسد و اوراق سپرده مدارك و مشخصات کامل پیشنهاد دهندهافزوده 

 .کارو موسسه التظام باشد

و  ه وبه امضاءنوشته شد ف خوانابا عدد و حرو شهرداریمحتوی پیشنهاد پیمانکار داوطلب انجام کار که باید طبق نمونه دریافتی از  -

 مهرپیمانکار رسیده باشد

و  .وح و قرائت خواهد شدمفت شهرداریدر کمیسیون عالی معامالت  19/12/1400مورخ   پنجشنبه روز  10پیشنهادات رسیده در ساعت  -6

پرده ترتیب س دمخدوش و فاق در رد یا قبول هریک از پیشنهادات دارای اختیار کامل است و به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، شهرداری

 .اثرداده نخواهد شد

ترتیب اثرداده  حویل گرددتعد مقرر باشد و یا پیشنهاد پس از موچک یا سفته تذکر : چنانچه پاکت فاقد فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی 

 .اهد شدنخو

فته غ حداکثر بمدت یک هاریخ ابالتول از سپرده برنده اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد نخواهد شد و چنانچه برنده ا -7

ز م و سوم نیرندگان دونانچه بچ شهرداریضبط خواهد شد و در صورت ابالغ  شهرداریاز امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع 

  .ضبط میگرد شهرداریحاضربه عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع 

  کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد واز صورت وضعیت های پیمانکار کسر می شود -8

 از کل قرارداد را کسرو یا اضافه نماید %25می تواند تا میزان  شهرداری -9
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 ماه میباشد 12قرارداد به مدت مدت انجام کار از تاریخ مبادله   -10

دی ا سپرده نقیصورت ضمانت نامه بانکی و مبلغ قرارداد را بعنوان تضمین تعهد انجام کار ب %10برنده مناقصه باید هنگام عقد قرارداد برابر  -11

سترد ر مناقصه مده شرکت تسلیم نماید بدیهی است پس از ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ، سپرد شهرداریبه چک ویا سفته 

 .میگردد

 . واهد بودخك عمل آئین نامه مالی شهرداریها و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادیکه بین طرفین منعقد خواهد شد مال  -12

 .داشتن سابقه کاروارائه سوابق کاری الزامی است -13

ر طی مدت رکنان که داجتماعی و کا حسن انجام کار و پس از پایان قرارداد با ارائه تسویه از سازمان تامین %10از هر پرداخت به شرکت  -14

 .کار می نمودند مسترد میگردد شهرداریقرارداد در 

بیمه آنان را  کنان و حقق کارو حقو پیمانکار می باید بر اساس قانون وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی کلیه حق -15

 .پرداخت نماید و سازمان در این موارد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

ه تایید دستگاه ار منوط بپیمانک بوده و هرگونه پرداخت به شهردارینظارت بر عملکرد شرکت خدماتی به عهده حوزه مدیریت امور اداری   -16

  .نظارت می باشد

 ریال می باشد. 000/500مناقصه مبلغ هزینه دریافت اسناد  -17

 هزینه آگهی درج در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.  -18
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