
 ((خدماتی اداری و امورتامین نیروی انسانی جهت انجام  مناقصه عمومی و اختصاصی شرکت در عمومی ))شرايط

شهر نسبت به    یمحترم اسالم  یشورا  04/10/1400مورخ    818رفسنجان در نظر دارد با استناد مصوبه شماره    یرساند شهردار  ی باطالع م  له ی نوسیبد

 . دیاقدام نما انسانی ) اداری و خدماتی(  تامین نیروی   یمناقصه عموم یبرگزار

شرا  یستیبا  انی متقاض از  اطالع  وار  طیجهت  قبال  در  مناقصه  در  جار  الی ر  000/000/1مبلغ    زیشرکت  مل  3100003366005  یبه حساب   ی بانک 

شهردار  ران،یا شهرداردفتر  به    ،یشعبه  در  واقع  قراردادها  رفسنجان    یمرکز  یامور  آدرس  نشان  ای  یتخت  ابانخی  –به   یبه 

www.news.rafsanjan.ir  مذکور را در پاکت    ش ی( فیشهردار  تیسا  قیاسناد از طر  افتی)در  یحضور  ری غ  دیخر  صورت. در  ندیمراجعه نما

 .دیی نما لیالف تحو

 ویات ذیل باشد: شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود را در پاکتهای الك و مهر شده تسلیم نمایند و هر پیشنهاد کامل بایستی دارای محت  -1

بانک   ایالف: حاوی رسید نقدی    پاکت که از پنج درصد مبلغ پیشنهادی کل کمتر نباشد. متقاضیان می توانند وجه نقد را به حساب    یضمانت نامه 

قید شده  3100003594008جاری   پیشنهاد دهنده در آن  ملی شعبه شهرداری رفسنجان که مشخصات کامل  بانک  نزد  باشد   بنام سپرده شهرداری 

 . یندواریز نما

به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه مجاز    رهی سفته و غ   ، یحقوق  ، یچک، شخص  رانی ا  ،ینی تضم   ، یبانک   یهر گونه چک اعم از چکها  هی : ارا1تبصره  

 گردد. یواصله مردود م شنهادی پ ه،ی باشد و در صورت ارا ینم

 . ماه اعتبار داشته باشد 2حداقل  دیپاکات مناقصه با ییماه بوده و از زمان بازگشا 2 دیشرکت در مناقصه با ی : مدت اعتبار ضمانت نامه بانک2 تبصره

مشخصات    تکمیل  پاکت ب: مربوطه  شرکت کنندهفرم  و ضمائم  تمام صفحات  مناقصه،  با  مرتبط  ارائه رزومه کاری  مهرباید  ،  به  امضاء  و    ممهور 

  باشد.در مناقصه  کننده شرکت

ت   -1تبصره   یا  و  اصل  آن  صویرارائه  تغییرات  اساسنامه، آخرین آگهی  و ضمائم   ،تصدیق شده  تمام صفحات  است.  الزامی  اشخاص حقوقی  جهت 

   مربوطه باید ممهور به مهر شرکت و امضاء دارندگان حق امضاء مجاز شرکت باشند.

را به انضمام سایر مدارك مورد نیاز داخل پاکت    دارای سابقه انجام کارهای مشابه بوده و رزومه کاری خود  باید  در مناقصه  شرکت کننده  -2  تبصره

 .قرار دهدب 

: محتوی برگ پیشنهاد قیمت که مبلغ پیشنهادی باید به طور خوانا و واضح و با حروف و عدد نوشته شده و به همراه سایر مدارك مربوطه به پاکت ج

 .انضمام فرم شرایط شرکت در مناقصه که به امضاء رسیده باشد

مدت    ایمعتبر باشد و عدم ذکر مدت اعتبار و    شنهاداتی پ  می تسل  یشده برا  ن یی تع  خیماه از تار  2مدت    یبرا  ثی از هر ح  دیبا  دهی رس   نهادشی : پ1تبصره  

برنده مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت اعتبار تع  ا  ن ییاعتبار کمتر از مدت فوق الذکر رافع تعهدات      بند   ن یشده در 

 خواهد بود. دیتوسط مناقصه گذار قابل تمد  گرید کباری یمدت برا ن ی ا نکهیباشد. مضافاً به ا یم

است هرگونه    یکه در برگ پیشنهاد قیمت آمده است، ارائه نماید. بدیه  ی پیشنهادات خود را به صورت  یستیشرکت در مناقصه با  انی : متقاض 2  تبصره

از جانب    یگردد و هر گونه ادعا و اعتراض  یباشد و در صورت وجود، پیشنهاد واصله مردود اعالم م  یمجاز نم  یدر قیمت پیشنهاد  یشرط و شروط

 خصوص مسموع نخواهد بود. ن ی گر در ا ناقصه م

شرکت در مناقصه    یو متقاض  یپاکات خوددار  گرید  یی از مدارك فوق الذکر از بازگشا  کی: الزم به ذکر است در صورت عدم ارائه هر  3  تبصره

 گردد. یود اعالم ممرد



فقره    ک یدرون    دیاست، با  دهیآنها چسبانده و به مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه ممهور گرد  ی : سه پاکت فوق الذکر که درب تمام4تبصره  

با  لیپاکت تحو و    یقانون  حتماً الك و مهر و پشت آن، مشخصات کامل، آدرس  ی ست یمناسب قرار داده شوند و الزم بذکر است درب پاکت فوق 

 گردد.  دیعنوان مناقصه ق  ن یشرکت کننده در مناقصه و همچن   فن شماره تل 

به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم و رسید    25/10/1400پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ    باید  مناقصه شرکت کنندگان در    -2

 دریافت نمایند.

 خواهد شد. وتصمیم گیریامالت شهرداری  بازگشایی هیات عالی مع  پاکات حاوی پیشنهادتوسط -3

: در صورت تسلیم پاکات پیشنهادی و انصراف از شرکت در مناقصه، مناقصه گر باید مراتب انصراف خود را کتباً تا پایان وقت اداری مورخ  1تبصره  

شد و    خواهندت عالی معامالت بازگشایی و تصمیم گیری  به مناقصه گذار اعالم نماید در غیر اینصورت پاکات پیشنهادی در جلسه هیأ   25/10/1400

 هرگونه ادعایی در این خصوص مسموع نخواهد بود 

  یموکول گردد، متقاض  یگریبه زمان د  یشهردار  می بنا به تصم   اینشود و    لی پاکات در موعد مقرر تشک   یی: چنانچه به هر علت جلسه بازگشا2  تبصره

 وص نخواهد داشت. خص   ن یدر ا یادعا و اعتراض چگونهیحق ه 

تلفن  ،یشهردار  -4 شماره  و  متقاض   یآدرس  پ  یکه  برگ  در  مناقصه  در  م  مت ی ق   شنهادی شرکت  غ   یذکر  و  ابالغ  جهت  قرار            رهی کند  عمل  مالك 

  ی صورت شهردار   ن ی ا  ری در غ  د،یاعالم نما  یمراتب را کتباً به شهردار  دیشود، با  جادی ا  یشماره تلفن متقاض   ایدر آدرس و    یریی دهد و چنانچه تغ   یم

 باشد. یشرکت در مناقصه م  یبعهده متقاض ی وارده به شهردار یخصوص نداشته و جبران خسارتها  ن یدر ا یتی مسئول  چگونهیه

رتیب  و یا آنکه بعد از مهلت مقرر رسیده باشد ت  سالیانه درصد مبلغ پیشنهادی    5به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، سپرده کمتر از    -5

 اثر داده نخواهد شد.  

 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.  -6

 به منزله قبول کلیه شروط مصرح در فرم شرکت در مناقصه می باشد.  قیمت شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد -7

ی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان  و الیحه قانون  یقانون اساس  141شرکت کننده با اطالع و وقوف کامل از مفاد اصل    -8

منع اشتغال به    ، یاجتماع  یها  تی اقرار و اعالم میدارد که مشمول قانون مذکور و محروم  22/10/1337دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب  

قرارداد منعقد نخواهد شد و    شود،امر محرز  ن ی صورتیکه خالف ا باشد و در  یانعقاد قرارداد از جانب مقامات صالح نم  تی حرفه خاص و ممنوع  ا ی ارک

از آن بعهده وی خواهد بود و سپرده شرکت در مناقصه وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و هر گونه ادعایی و اعتراضی در   یعواقب ناش   تی مسئول

 .این خصوص مسموع نخواهد بود

ناقصه تا انعقاد قرارداد با برنده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مناقصه از تاریخ ابالغ  سپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در م -9

روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و در صورت لزوم  قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و چنانچه    7حداکثر تا  

 روز پس از ابالغ حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 7ظرف مهلت برندگان دوم و سوم  نیز 

درصد کل مبلغ    10پس از تعیین برنده مناقصه و ابالغ به ایشان، برنده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ مذکور، معادل    -10

بانک  ایو    ینجام تعهدات، بصورت نقدحسن ا  نیرا بمنظور تضم  ی شنهادی پ است در صورت عدم   ی . بدیهدینما  یشهردار  میمعتبر تسل  ی ضمانت نامه 

شرکت در    ن یاسناد مناقصه، تضم  ایحسن انجام تعهدات در موعد مقرر، امضاء نکردن قرارداد و یا نپذیرفتن هر یک از مفاد قرارداد و    نی تضم ارائه  

است   ی هیخصوص مسموع نخواهد بود. بد ن ی از جانب برنده مناقصه در ا یبط خواهد گردید و هر گونه ادعا و اعتراضض  یمناقصه برنده به نفع شهردار

 گردد. ی)در صورت وجود( نیز دقیقاً موارد فوق لحاظ م یصورت انصراف برنده اول در خصوص برندگان بعد در



 ده پیمانکار می باشد. بعه  ، مالیات و غیرهاعم از بیمه قانونی کلیه کسورپرداخت  -11 

 ی( کسر و نزد خود نگهداریاجتماع   ن ی قانون تام  38)موضوع ماده    یاجتماع   ن ی درصد سپرده تام  5معادل    مانکاری : کارفرما از هر پرداخت به پ1تبصره  

انجام کار و همچن بازپرداخت سپرده مزبور و حسن  مفاصا حساب سازمان    مانکاری پ  تی صورت وضع  ن یپرداخت آخر  ن ی خواهد نمود.  به ارائه  منوط 

 باشد. یبه قرارداد حاضر م ی اجتماع نی تام

و طبق مصوبه سازمان امور    ی ( مطابق ضوابط، مقررات قانونردی گ   یتعلق م  یبه و  کهیارزش افزوده را )در صورت  اتی موظف است مال  مانکاری : پ2  تبصره

است در   یمطابق گواه   ی اتی مال نموده  ارائه  به کارفرما  ادینما  وضعیت قیدصورت    که  پرداخت  م  اتی مال  نی.  ها،    نه یهز  کن یل  اشد،ب  ی بعهده کارفرما 

قب  ریالزم جهت سا  یها  یها، هماهنگ   تی مسئول پ  رهی و غ  زیوار  لی اقدامات از  ا  یتی مسئول   چگونهیباشد و کارفرما ه  یم  مانکاری بعهده  خصوص    ن ی در 

 ندارد.

 ر مربوطه را به نحو احسن و تحت نظر دستگاه نظارت انجام دهد.طول مدت قرارداد، امو پیمانکار باید در -12

پایان هر  -13 بندی مشاغل کارگری    پیمانکار مکلف است در  بر اساس طرح طبقه  و  قانون کار  بر طبق  مزایای کارگران را  مبنای   ماه حقوق و                   بر 

چنانچه در طول مدت قرارداد، تعداد کارگران    و  محاسبه و پرداخت نماید   ( 1401ل  ا) جدول آنالیز پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات س   5گروه  

پیمانکار موظف است نسبت به انجام تعهدات خود با مبلغ پیشنهادی به شرح مندرج در فرم شرایط عمومی و اختصاصی شرکت  .کاهش یا افزایش یابد

 در مناقصه اقدام نماید. 

 پرداخت گردد. 20گران با تائید کارفرما می بایست براساس گروه نفر از کار 5تبصره : حقوق و مزایای 

زایای کارگران و سایر م  حقوق و  ماه  2حداقل  پرداخت    جهت  بدون توجه به دریافت مطالبات از کارفرما، توان مالی  مقر و متعهد است  پیمانکار  -14

 . قرارداد دارد هزینه ها را  جهت انجام موضوع 

عنوان از    چی جزئاً، تحت ه  ایمفروضاً، کاًل    ایکارفرما، مشاعاً    یاز موضوع قرارداد را بدون اجازه کتب  یقسمت   ایتمام    ی ذاربرنده مناقصه حق واگ  -15

  در ( را ندارد. برنده مناقصه موظف است  یو حقوق   یقی اشخاص ثالث )اعم از حق  ایبه شخص    رهی صلح حقوق، وکالت و غ  ،یندگیمشارکت، نما  لی قب 

  ت ی را رعا  لیجزء داشته باشد، موارد ذ  مانکاران ی پ  ای  مانکار ی از موضوع قرارداد را به پ  یقسمت   ای  تمام  یکارفرما، حق واگذار   یکتب   با اجازه  که یصورت

 . دینما

آنها فسخ شده و  -16 قرارداد  انجام وظایف محوله در سالهای گذشته  یا تقصیر در  بعلت قصور  آنان مطلوب و رضایت   پیمانکارانی که  یا عملکرد 

 حق شرکت در مناقصه را نداشته و در صورت شرکت در مناقصه از بازگشایی پاکات خودداری خواهد شد.  ،خش نبوده استب

مطالبات و یا  خسارت وارده را از محل  یکطرفه فسخ و   بصورت قرارداد را   ،پیمانکار مطلوبانعملکرد  یا  و میتواند در صورت عدم کارائی  کارفرما-17

 نماید. وصول تضمین پیمانکار

هرگونه پرداخت وجهی منوط به تائید    می باشد. مضافاً به اینکهکارگزینی و امور اداری شهرداری    هایبعهده واحد  کارگرانعملکرد    نظارت بر  -18

 دستگاه نظارت می باشد.

خواهد بود و باید این موضوع را    که توسط کارفرما معرفی می گردند،  نفر کارگر   110برنده مناقصه موظف به جذب و بکارگیری تعداد حداقل    -19

 مد نظر قرار دهد. خود در مبلغ پیشنهادی

 ندارد. این خصوص تحت هیچ شرایطی رامحل کار کارگران بعهده کارفرما می باشد و پیمانکار حق هیچ گونه دخالتی در  تعیین -20

 تائید شهرداری می باشد. اخراج و یا بکارگیری کارگر در صورت ضرورت، منوط به پیشنهاد پیمانکار و  -21



  پیمانکار موظف است در زمان اجرای موضوع قرارداد، شخص واجد صالحیتی را به عنوان نماینده مستقیم که مورد قبول کارفرما باشد با هزینه   -22

 خود به شهرداری معرفی نماید.

 . نماید کارفرما  تحویل تپیوس  را نیز به سودآنالیز  است در زمان ارائه پیشنهاد قیمت، پیمانکار موظف -23

 یچگونه تعهدی در این رابطه ندارد. کلیه تعهدات قانونی کارگران بعهده پیمانکار می باشد و شهرداری ه  -24

 شهرداری می تواند نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکطرفه اقدام نماید.  یک یا تمام کارگران در طول مدت قرارداد، به هر در صورت عدم نیاز -25

 مانکار در طول مدت قرارداد حق فسخ قرارداد بصورت یکطرفه را ندارد. پی  -26

پرداخت هرگونه حقوق و مزایا، حق اوالد، حق مسکن، بیمه، مالیات، اضافه کاری، ایام تعطیل، عیدددی، پدداداش، بددن کددارگری، سددنوات، افددزایش   -27

در مبلغ پیشنهادی خود مد نظر قرار دهد و هر گوندده ادعددا ر باید این موضوع را بعهده پیمانکار میباشد و پیمانکا 1401حقوق و مزایای کارگران در سال 

 و یا اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود.
و  پیمانکار متعهد می گردد در صورت عدم استفاده کارگران از مرخصی در طول مدت قرارداد، مبلغ ریالی ایام مرخصی استفاده نشده را محاسبه    -28

 داخت نماید.به آنان پر

قرارداد    -29 تعیین مزد وحقوق  شرکت طرف  از جمله  قرارداد  انجام موضوع  زمینه های  اجتماعی در تمام  تامین  وقانون  قانون کار  مقررات  رعایت 

 کارگران ، پاسخگویی به شکایات واجرای آراءمربوط به هیأت های حل اختالف کارگری را بعهده دارد . 

 به مدت یکسال شمسی می باشد.   29/012/1401لغایت  01/01/1401مدت قرارداد از تاریخ  -30

 روز کتباً به کارفرما اعالم گردد. 5هرگونه تغییر در وضعیت طرف قرارداد می بایست ظرف مدت  -31

 شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد آموزش های تخصصی وحرفه ای الزم را به کارکنان خود دهد. -32

 الق کارکنان وکیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت طرف قرارداد است واز این حیث در مقابل کارفرما پاسخگوست. ضمانت حسن رفتار واخ  -33

تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می باشد در غیر این صورت از محل تضمین  درصورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد،    -34

 پیمانکار کسر خواهد شد.

به قیمتهای پیشنهادی هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمتی تعلق نمی گیرد لذا پیشنهاد دهندگان موظفند پیش بینی های الزم را درخصوص حقوق    -35

 وسایر هزینه ها را در مبلغ پیشنهادی خود مد نظر قراردهد وهرگونه ادعا واعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود. ودستمزد 

مناقصه تائید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و  شرکت کننده در    -36

الذکر متوجه شهردار ی  عوارض، کاماًل مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق 

 نخواهد بود. 

حاضر را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت    طیدر تهیه و ارائه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای شرا  مانکاری پ  -37

 حق درخواست اضافه پرداختی ندارد. 

موردی باقی نمانده که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود    پیمانکار تائید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی را انجام داده و هیچ    -38

 نماید. 

 

 

 



 

 

 

 شرح خدمات 

سود  و    ها  با احتساب کلیه هزینه  19  بندبه شرح مندرج در    کارگرنفر  110  یحقوق و مزایا  جهت   مبلغ پیشنهادی

 برای مدت یک ماه پیمانکار
 ریال  00000000000000000

سود  ها و    با احتساب کلیه هزینه  19به شرح مندرج در بند    کارگرنفر  110  ییاحقوق و مزا  جهت   مبلغ پیشنهادی

 پیمانکار برای مدت یک سال 
 ریال  000000000000000000

 ریال  000000000000000000 مالیات بر ارزش افزوده:  

 ریال  000000000000000000 )به حروف( با احتساب مالیات بر ارزش افزوده: سالیانه مبلغ کل

 

شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در مناقصه  ینوسیله ................................................................................... بعنوان مناقصه گر ضمن مطالعه دقیق  بد

را تائید و قبول نموده و جزء الینفک قرارداد  اعالم میدارد کلیه مفاد مصرح در این فرم    یو خدمات   یجهت انجام امور ادار  یانسان  یروی ن  ن یتام  یعموم

 می باشد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب مناقصه گر در این خصوص مسموع نخواهد بود.

 

 

        

 شهرداری رفسنجان -ا کارفرم                                      پیشنهاد دهنده                                                                      

 شهردار رفسنجان   - مجید کهنوجیمهر و امضاء                                                                                                    
 


