
 

 ((نگهداری و تنظیف سرويسهای بهداشتی سطح شهر 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  یباطالع م  لهی نوسیبد

 .دیاقدام نما یسهای بهداشتی سطح شهرسرو نگهداری و تنظیف یمناقصه عموم یبرگزار

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

  www.rafsanjan.ir  ی نشان  به   ا ی  یتخت  ابان خی   –به آدرس رفسنجان    یمرکز  یامور قراردادها واقع در شهرداردفتر  به    ، یشعبه شهردار  ران،یا

 .دیی نما لیمذکور را در پاکت الف تحو ش ی( ف یشهردار تیسا قیاسناد از طر  افتی)در یحضور  ری غ دیخر  صورت. در ندیمراجعه نما

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

کمتر نباشد. متقاضیان می توانند وجه نقد را به حساب جاری    ریال  000/320/ 000که از مبلغ    یضمانت نامه بانک  ایالف: حاوی رسید نقدی    پاکت

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

 .یندمان

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

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

 . ماه اعتبار داشته باشد 1حداقل  دیپاکات مناقصه با ییاز زمان بازگشاماه بوده و  1 دیشرکت در مناقصه با ی : مدت اعتبار ضمانت نامه بانک2 تبصره

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

  باشد.در مناقصه  کننده شرکت

جهت اشخاص حقوقی الزامی است. تمام صفحات و ضمائم    ،ه اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات آنتصدیق شد  ارائه اصل و یا تصویر   -1تبصره  

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

سایر مدارك مورد نیاز داخل پاکت    دارای سابقه انجام کارهای مشابه بوده و رزومه کاری خود را به انضمام  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  پاکت ج

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

مدت    ایمعتبر باشد و عدم ذکر مدت اعتبار و    شنهاداتی پ  میتسل  یشده برا  ن ییتع   خیماه از تار   2مدت    یبرا  ث ی از هر ح   دیبا  دهی رس   شنهاد ی : پ1تبصره  

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

 خواهد بود. دیتوسط مناقصه گذار قابل تمد  گرید کباری یمدت برا ن ی ا نکهیضافاً به اباشد. م یم

است هرگونه    یکه در برگ پیشنهاد قیمت آمده است، ارائه نماید. بدیه  یپیشنهادات خود را به صورت  یستیشرکت در مناقصه با  انی : متقاض2  تبصره

از جانب    ی گردد و هر گونه ادعا و اعتراض  ی ورت وجود، پیشنهاد واصله مردود اعالم مباشد و در ص  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

 ردد.گ یمردود اعالم م



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

و شماره    یحتماً الك و مهر و پشت آن، مشخصات کامل، آدرس قانون  ی ست یداده شوند و الزم بذکر است درب پاکت فوق با  تحویلپاکت مناسب  

 گردد. دی عنوان مناقصه ق ن یشرکت کننده در مناقصه و همچن فن تل

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

 دریافت نمایند.

 ی پاکات،  مراتب اطالع رسانی خواهد شد. پس از تشکیل  جلسه هیات عالی معامالت شهرداری و بازگشای -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    خواهندعامالت بازگشایی و تصمیم گیری  به مناقصه گذار اعالم نماید در غیر اینصورت پاکات پیشنهادی در جلسه هیأت عالی م 25/10/1400

 هرگونه ادعایی در این خصوص مسموع نخواهد بود 

  یموکول گردد، متقاض   یگری به زمان د  ی شهردار  میبنا به تصم   ا ینشود و    لی پاکات در موعد مقرر تشک   یی: چنانچه به هر علت جلسه بازگشا2  تبصره 

 د داشت. خصوص نخواه  ن یدر ا یادعا و اعتراض چگونهیحق ه 

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

  یرت شهردارصو   ن ی ا  ری در غ   د،یاعالم نما  ی مراتب را کتباً به شهردار  دیشود، با  جادی ا  ی شماره تلفن متقاض  ا یدر آدرس و    ی ریی 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

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

 داده نخواهد شد.  ترتیب اثر

 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

اصل    -8 مفاد  از  کامل  وقوف  و  اطالع  با  کننده  اساس   141شرکت  ب  یقانون  راجع  قانونی  الیحه  و  و  مجلسین  نمایندگان  و  وزراء  مداخله  منع  ه 

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

قرارداد منعقد    شود،امر محرز    ن یخالف ا  باشد و در صورتیکه  یانعقاد قرارداد از جانب مقامات صالح نم  تیحرفه خاص و ممنوع  ای  اراشتغال به ک

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

 . ادعایی و اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود

انعقاد قرارداد با برنده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مناقصه از تاریخ    سپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در مناقصه تا  -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   7ابالغ حداکثر تا  

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

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

است در صورت عدم    ی. بدیهدینما  یشهردار  می معتبر تسل  یضمانت نامه بانک  ایو    یدات، بصورت نقدحسن انجام تعه  ن یرا بمنظور تضم  یشنهادی پ

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

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

 گردد. ینیز دقیقاً موارد فوق لحاظ م یبعد نفراتصورت انصراف برنده اول در خصوص  دراست 



 بعهده پیمانکار می باشد. ، مالیات و غیرهاعم از بیمه قانونی اتکسورپرداخت  -11 

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

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

 باشد. یبه قرارداد حاضر م ی اجتماع نی تام

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

  نهیهز  کن یل  اشد،ب  یبعهده کارفرما م   تای مال   ن ی. پرداخت ادینما  وضعیت قیدکه به کارفرما ارائه نموده است در صورت    ی مطابق گواه  یات ی امور مال

مسئول هماهنگ   تیها،  سا  یها   یها،  جهت  قب   ریالزم  از  غ  زیوار  لی اقدامات  پ  رهی و  ه  یم  مانکاری بعهده  کارفرما  و  ا  یت یمسئول  چگونهیباشد    نیدر 

 خصوص ندارد.

 ه نظارت انجام دهد.طول مدت قرارداد، امور مربوطه را به نحو احسن و تحت نظر دستگا پیمانکار باید در -12

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

   . محاسبه و پرداخت نماید  5گروه 

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

 . قرارداد دارد هزینه ها را  جهت انجام موضوع 

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

 ( را ندارد. یو حقوق ی قی اشخاص ثالث )اعم از حق ایبه شخص  رهی صلح حقوق، وکالت و غ ،ی ندگیشارکت، نمام لی قب 

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

 ا نداشته و در صورت شرکت در مناقصه از بازگشایی پاکات خودداری خواهد شد.حق شرکت در مناقصه ر   ،بخش نبوده است

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

 نماید. وصول یا تضمین پیمانکار

هرگونه پرداخت وجهی منوط به تائید دستگاه    می باشد. مضافاً به اینکهشهرداری    حوزه معاونت خدمات  بعهده    مانکارپی   کارعملکرد    نظارت بر  -18

 نظارت می باشد.

الزم به ذکر  .نفر می باشد که حق اولویت با نیروهایی است که قباًل این کار را عهده دار بوده اند    6تعدادکارگران در محدوده پیمان حداقل    -19

 پیمانکار موظف است در پایان هر ماه لیست پرداخت حقوق ومزایای کارگران را به همراه فیش حقوقی به دستگاه نظارت ارائه نماید.  است

 اخراج و یا بکارگیری کارگر در صورت ضرورت، منوط به پیشنهاد پیمانکار و تائید شهرداری می باشد.  -20

قرارداد، شخص واجد صالحیتی را به عنوان نماینده مستقیم که مورد قبول کارفرما باشد با هزینه  پیمانکار موظف است در زمان اجرای موضوع    -21

 خود به شهرداری معرفی نماید.

امور مربوط به نگهبانی ، نگهداری امکانات ، تاسیسات، تجهیزات مربوطه وتنظیف کامل سرویسهای بهداشتی را به نحو  است    پیمانکار موظف   -22

مرغوب مورد تایید    ساعت مجهز به مایع دستشویی ودسمال توالت 24دستگاه نظارت انجام دهد وسرویسهای بهداشتی در طول مدت مطلوب زیرنظر 

 باشد. دستگاه نظارت 

 یچگونه تعهدی در این رابطه ندارد. کلیه تعهدات قانونی کارگران بعهده پیمانکار می باشد و شهرداری ه  -23



ایا، حق اوالد، حق مسکن، بیمه، مالیات، اضافه کاری، ایام تعطیل، عیدی، پاداش، بننن کننارگری، سنننوات، افننزایش پرداخت هرگونه حقوق و مز  -24

در مبلغ پیشنهادی خود مد نظننر قننرار دهنند و هننر گونننه بعهده پیمانکار میباشد و پیمانکار باید این موضوع را    1401حقوق و مزایای کارگران در سال  

 خصوص مسموع نخواهد بود.  ادعا و یا اعتراضی در این 
پیمانکار متعهد می گردد در صورت عدم استفاده کارگران از مرخصی در طول مدت قرارداد، مبلغ ریالی ایام مرخصی استفاده نشده را محاسبه    -25

 و به آنان پرداخت نماید.

مب  -26 به ازاء هر مرحله  به کارگران     000/5/ 000لغ  پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد دو مرحله بن کارگری  ریال طبق اعالم کارفرما 

 پرداخت نماید. 

بهداشتی سطح شهر  -27 )  -1:    محل سرويس های  مطهری  )    -2چشمه(    5ابتدای خیابان  منطقه یک  ساختمان    -3چشمه(    4ساختمان شهرداری 

 5ساختمان شهرداری منطقه دو )    -6چشمه (    6ان )  پارکینگ خیابان چمر  -5چشمه(    8ساختمان مسجد امام )  -4چشمه (    10شهرداری مرکزی )  

چشمه    1ساختمان سازمان تاکسیرانی )    -10چشمه(    3ساختمان شهرك تالش )    -9چشمه (    4زائر سرای بعثت )    -8چشمه (  9نهالستان )    -7چشمه(  

پارکینگ خیابان امام )   -14چشمه (   3اران ) سرد CNGجایگاه    -13چشمه (  3بسیج )  CNGجایگاه    -12چشمه(   4خیابان شهید انصاری )  -11( 

 چشمه  82مجموعاً چشمه (    6پارکینگ خیابان ارجمندی )  -16چشمه (  9شهرك یادگار امام )  -15چشمه(  2

مواد شوینده    -28 ،تهیه وتامین کلیه  ، سطل زباله  ، دستمال توالت  ، دستکش الستیکی  نظافت  لوازم   ، زباله  ، کیسه  چکمه    وضد عفونی کننده 

وغیره با تائید دستگاه نظارت بعهده پیمانکار می باشد    ، نصب پرده در ورودی سرویسهای بهداشتی زنانهالستیکی ، لباس کارگران متحد الشکل

 پرداخت نخواهد کرد.وشهرداری در این خصوص هیچگونه هزینه ای 

 ساعته تنظیف ودایر باشند. 24صورت سرویسهای بهداشتی می بایست در تمام ایام هفته حتی تعطیالت رسمی ب -29

 استفاده از سرویسهای بهداشتی برای عموم آزاد ورایگان است وپیمانکار حق دریافت هیچگونه وجهی از مراجعه کنندگان را ندارد. -30

لوله    -31 ترکیدگی   ، ها  لوله  گرفتگی  رفع  قبیل  از  نواقص  رفع  تعمیرات،   ، چاه  تخلیه  به  مربوط  های  هزینه  تعمیر  پرداخت   ، آب  نشت   ، ها 

  ونگهداری تاسیسات برق ، سیستم روشنایی وسیستم تهویه بعهده پیمانکار می باشد . در ضمن تخلیه وتعمیرات سرویسهای بهداشتی ساختمان های

 اداری باید در ساعات غیر اداری صورت پذیرد.

نظ  -32 افزایش سرویسهای بهداشتی جدید در سطح شهر واعالم دستگاه  پیمانکار  در صورت  پیشنهاد قیمت  بر اساس برگ  ارت در قالب متمم 

 برای هر چشمه محاسبه ودر وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد. 

 . های سرویسها وامحاء آنان بعهده پیمانکار می باشد  زبالهوری آمتری هر سرویس ومسئولیت جمع  50رفت وروب وتنظیف تا شعاع  -33

حاضر را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت    طیهاد قیمت، سود مورد نظر و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای شرادر تهیه و ارائه پیشن  مانکاری پ  -34

 حق درخواست اضافه پرداختی ندارد. 

د آن استناد به جهل خود  پیمانکار تائید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده که بعداً در مور  35

 نماید. 

 

 

 

 



 .  تکمیل فیلدهای زير الزامی است ودر صورت عدم تکمیل مبهم تلقی می شود -36

 برآورد هزينه های سرويس های بهداشتی سطح شهر 

 مبلغ ماهیانه ) ریال( مبلغ هر نفر ماهیانه ) ریال(  ملزومات  ردیف

 ریال  841/390/ 098 ریال  140/65/ 183 نفر 6 نیروی انسانی 1

2 
بابت 000دستمال ، مایع دستشویی و

 چشمه  82
 ریال  040/100/ 000 ریال بابت هر چشمه  220/1/ 000 هرماه

 ریال   270/39/ 488  درصد   8 سود پیمانکار   3

 ریال  151/530/ 586  جمع کل بدون محاسبه ارزش افزوده هرماه 4

 ریال  465/6/ 263  هزینه هر عدد چشمه  5

 

   چشمه 82محل سرويس های بهداشتی در محدوده پیمان )سطح شهر( مجموعاً  16یمت تعداد پیشنهاد ق

 ریال    00000000000000000000000000000به ازاء هر عدد چشمه ماهیانه مبلغ  1

 ریال 000000000000000000000000000000000عدد چشمه ماهیانه مبلغ  82ازاء  به 2

 ریال  000000000000000000000000000000000مبلغ  بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده عدد چشمه سالیانه 82ازاء  به 3

 ریال می باشد.  000000000000000000000مالیات بر ارزش افزوده  % 9بااحتساب  سالیانه   عدد چشمه 82مبلغ کل پیشنهادی بابت  4

 

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

اعالم میدارد کلیه مفاد مصرح در این فرم را تائید و قبول نموده و    نگهداری ، نگهبانی وتنظیف سرویس های بهداشتی سطح شهر   یمناقصه عموم 

 ر گونه ادعا و اعتراضی از جانب مناقصه گر در این خصوص مسموع نخواهد بود. جزء الینفک قرارداد می باشد و ه

 

 

        

 شهرداری رفسنجان  -کارفرما                                     پیشنهاد دهنده                                                            

 شهردار رفسنجان   - مجید کهنوجی                                                            مهر و امضاء                                  
 


