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 فرم تقاضاي شركت در مناقصه امور خدمات شهر و فضاي سبز شهرداري بيدخت:

 مشخصات شركت

 نام شركت

  نمونه امضای مديرعامل:  تاريخ تأسيس:

 

 

  نوع فعاليت:

نمونه امضای رئيس   شماره ثبت:

 هيئت مديره:

 

 

 

  آدرس:

 نمونه مهر شركت:  شماره تلفن همراه:  شماره تلفن ثابت:

 

 

 

  ش.ش:  فرزند:  نام و نام خانوادگي رئيس هيئت مديره:

  تاريخ تولد:

نام و نام خانوادگي كارشناس شركت 

 در امور فضای سبز:

  ش.ش:  فرزند: 

  تاريخ تولد:

  مدرك و رشته تحصيلي:

 ر زمينه ها فعاليت داشته ايد، ذكر نمائيد.الً  نيز در زمينه واگذاری و سايدر صورتيكه قب

 تاريخ اتمام تاريخ شروع محل فعاليت نوع فعاليت رديف
مالحظات)رضايت 

 كارفرمای قبلي(

      

      

      

      

 نام و نام خانوادگي صاحبان امضای مجاز شركت:

 فرزند:                               ت.ت:                                      نمونه امضا:                                     نام 

 فرزند:                               ت.ت:                                      نمونه امضا:                        نام

          

 نام و نام خانوادگي تكميل كننده:                             

 مهر و امضا:                                                  
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 مناقصه انجام امور خدمات شهري و فضاي سبز محدوده خدمات شهري بيدختاسناد شركت در 

ق واگذاری به شهرداری بيدخت در نظر دارد كليه عمليات رفت  و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و نگهداری فضای سبز كل معابر محدوده قانوني را از طري  

 پيمانكار مجرب و ذيصالح بخش خصوصي، بصورت حجمي واگذار نمايد.

 مشخصات مورد مناقصه:

 هكتار 15مساحت كل فضای سبز -1

 مترطول 00911مترمربع و  000092ابر شهر: حدود مساحت كل مع -2

 مترمربع 0000082مساحت كل حوزه خدمات شهری بالغ بر  -3

 خانوار 2000نفر و حدود  5700جمعيت شهر بيدخت  -4

 مناقصه:اختصاصی شرايط 

و خريد گل شب عيد با شهرداری  نهال )تهيه بذر گل و تهيه ه عهده برنده مناقصه)پيمانكار(  خواهد بود.بو نهال، در گلخانه شهرداری و كاشت گل گل توليد   -1

 (خواهد بود.

شتي جهت تأمين كليه هزينه های موضوع قرارداد شامل تأمين و خريد جارو و وسايل رفت و روب)بيل و فرغون و ...( و وسايل مصرفي )شوينده های بهدا -2

بيمه جامع مسئوليت مدني و ابزار آالت شامل دستگاه چمن زن، اره موتوری و دمنده هوا و ،سرويس های بهداشتي سطح شهر و پالستيك زباله و دستكش و ...( 

 هرس و ساير دستگاه های مورد نياز و سوخت و تعميرات مورد نياز، با پيمانكار مي باشد.

ور، خاور حمل آب، خاور كمپرسي و كمپرسي ماشين آالت مورد نياز پروژه های شهری و خدمت شهر، توسط شهرداری تأمين خواهد شد)حمل زباله، تراكت  -3

 و لودر(

 ینگهدار خصوص در يداتيتمه انجام به موظف مانيپ مدت طول در مانكاريپ و شده مانكاريپ ليتحو یا صورتجلسه مطابق مانكاريپ به يليتحو آالت نيماش: 1تبصره 

 .بود خواهد آالت نيماش  از درست یبردار بهره عدم  از يناش خسارت پرداخت به متعهد مانكاريپ صورت نيا ريغ در.باشد يم آالت نيماش از حيصح  یبردار بهره و

هرداری اقدام و از ضمناً شركت موظف است عالوه بر انجام وظايف قرارداد، در صورت نياز شهرداری به ماشين آالت خدماتي، نسبت به انجام كار مورد درخواست ش

 خواهد شد.اين بابت وجه اضافه به شركت پرداخت ن

 در اختيار پيمانكار و با هزينه پيمانكار خواهد بود.  صرفا  جهت توليد گل و گياه  گلخانه شهرداری -4

 : مسئوليت حفظ و نگهداری از گلخانه با پيمانكار خواهد بود و طي صورتجلسه تحويل به پيمانكار تحويل خواهد شد.1تبصره 

 بر عهده پيمانكار مي باشد. : مصالح مصرفي و ساير هزينه های جاری2تبصره 

 با شهرداری خواهد بود.فضای سبز  تهيه  و حمل خاك كشاورزی  -5

 )تعويض خاك كشاورزی( با پيمانكار خواهد بود.فضای سبز باربرداری و حمل خاك  -6

 نفر مي باشد كه شامل موارد زير است: 26حداقل تعداد نيروهای برآوردی شهرداری كه مورد نياز مي باشد  -7

  كارگر خدمات شهر )شامل رفت و روب و اجرائيات و جمع آوری زباله و راننده تراكتور و حمل زباله و خاور آب و ...( 8كارگر فضای سبز و  8الف( 

 ا نفر نيروی اپراتور كارخانه آسفالتب( 

 CNGنفر اپراتور 4ج( 

 ماشين آالت سنگين فر  راننده ن 5د( 
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و حداقل يك  و ماشين آالتب و ج و د توسط شركت و با هماهنگي واحدهای خدمات شهر الف و فوق موضوع بندهای  الزم به ذكر است تأييد مرخصي نيروهای 

 ، صورت خواهد پذيرفت و پيمانكار موظف است نسبت به معرفي جايگزين افرادی كه در مرخصي هستند، اقدام نمايد.روز قبل

 تأمين آب مورد نياز با شهرداری مي باشد. -8

 خواهد بود.ل جرايم پيوست قرارداد ومطابق جد رفت و پرت آب مشمول كسر خسارت  بصره: هدرت

نفر نيرو كارگری مي باشد پيمانكار موظف است با اعالم  4نياز به حداقل  ......نصب بنر و پرچم و جمع آوری و و  با توجه به اينكه جهت اجرای آسفالت -9

 اقدام نمايدو جزء تعهدات قرارداد است. شهرداری )مسئول خدمات شهر (  از محل كارگران شاغل  در اين قرارداد نسبت به تامين نيرو 

ساعت خواهد بود و در زمان اجرای آسفالت با توجه به هزينه بر بودن  8كارگران بيش از  تبصره: با عنايت به اينكه در زمان اجرای آسفالت اكثر مواقع ساعات كاری

ات اضافه كار كارگران شاغل در آسفالت بر اساس تاييد واحد فني و مسئول و استهالك باالی كارخانه آسفالت در زمان خاموش و روشن كردن كارخانه، ساع

رداختها فقط در زمان اجرای آالت، قابل پرداخت خواهد بود و پ سبه و توسط شهرداری بر اساس تاييد مسئول ماشينمستقيم كارخانه و ماشين آالت جداگانه محا

 آسفالت خواهد بود.

 برای هر واحد مسكوني، تجاری، اداری، خدماتي و زنده گيری سگ ، اخطار بهداشتي ، توزيع قبوض نوسازی در سال يك مرتبهانجام امور اجرائيات )سد معبر -10

 و ........( و امور ستاد بحران جزء تعهدات اين قرارداد  يا اتالف سگهای ولگرد برابر دستورالعمل  های ولگرد

 مي باشد و پيمانكار موظف به انجام آن مي باشد.

 ساير شرايط  خصوصي پيمان)پيوست( جزء قراداد محسوب شده و  مورد تعهد  برنده مناقصه خواهد بود. -11

مالک پرداخت و رسيدگي به صورت وضعيت، برای پرداخت حقوق و مزایا و  ورت وضعيت،صعالوه بر مدارک مورد نياز  جهت رسيدگي به   -12

 مطالبات كارگران، فقط و فقط فيش واریزی به حساب كارگران خواهد بود . و هيچگونه برگه مفاصاحساب یا سازش نامه در مورد وصول مطالبات،

 ع نخواهد شد.مورد قبول واق

 مناقصه:شرايط عمومی 

 پيمانكار يا نماينده قانوني وی مي بايست شخصاً تمام وقت ناظر بر انجام كار بوده و در محل دفتر حضور داشته باشد. -1

 متقاضيان مي بايست مدارك تأييد صالحيت اداره كار را به همراه برگ پيشنهاد قيمت تحويل نمايند. -2

 متقاضياني كه مدارك و مجوزات الزم را ارايه ننمايند، پيشنهادشان رد خواهد گرديد. تبصره: -3

 متقاضي شركت در مناقصه مي بايست نسبت به معرفي يك نفر كارشناس فضای سبز به همراه رزومه كاری و مدارك و مستندات پيوست -4

 خواهد بود  شناس فضای سبز به عنوان نقص مداركمعرفي و سوابق كارو روزومه كاری جزء الزم مدارك مي باشد. عدم  گردد و معرفي كارشناس 

 و موجب ابطال پيشنهاد مي شود.

)مسئوليت عدم رعايت اصول ايمني جهت انجام موضوع قرارداد با پيمانكار بوده و كارفرما مسئوليتي  رعايت اصول ايمني و بهداشتي، به عهده پيمانكار مي باشد. -5

 نخواهد داشت.(

 اينات پزشكي كارگران، به عهده پيمانكار خواهد بود.انجام مع -6

معلول و يا ناتوان  با توجه به اينكه اكثر خدمات موضوع قرارداد جزو كارهای سخت و طاقت فرسا مي باشد؛ لذا پيمانكار به هيچ عنوان حق استفاده از نيروهای -7

 ده پيمانكار مي باشد.و كم توان را ندارد و پرداخت حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور، به عه

قرارداد ماه به عنوان خسارت كسر و چنانچه در  %20چنانچه پيمانكار در طول قرارداد به تعهدات خود عمل ننمايد، براساس اخطار كارفرما، در مرحله اول  -8

ارت كسر و در صورت تكرار در مرحله سوم، با توجه به مبلغ قرارداد ماه  بابت خس %40مرحله دوم اخطار كتبي به پيمانكار بابت عدم رعايت تعهدات ارسال گردد، 

قرارداد از طريق  اينكه خدمات موضوع قرارداد بصورت روزمره مي باشد و به لحاظ بهداشتي و سالمت رواني و تبعات اجتماعي، چون رسيدگي به اختالفات و فسخ 
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نكار يا ضمانت نامه های پيمانكار قرارداد ماه از محل مطالبات پيما %100وه بر كسر  مراجع قضايي زمان بر مي باشد؛ لذا شهرداری پس از اخطار كتبي سوم، عال

 حق فسخ قرارداد بصورت يكطرفه را دارد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراض يا پيگيری قضايي را ندارد. يا حسن انجام كار پيمانكار،

ظر كارفرما نزد بانك ملي بيدخت افتتاح نموده و حقوق و مزايای نيروهای موضوع قرارداد برنده مناقصه موظف است جهت كليه پرسنل خود، حساب بانكي با ن -9

اسبه نموده و ليست و را پس از دريافت صورت عملكرد ماهانه، با رعايت كليه قوانين و مقررات اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مصوبات شورای عالي كار، مح

مزايا بطور كامل( پس از تأييد واحد خدمات شهر و امور اداری شهرداری، به حساب پرسنل واريز نموده و سپس ليست بانكي  فيش های حقوقي پرسنل را)حقوق و 

 كه به تأييد بانك رسيده است را به همراه فيش واريزی جهت دريافت صورت وضعيت ضميمه صورت وضعيت نمايد.

ييديه واريز حقوق همان ماه به حساب پرسنل و ليست بيمه باشد، مورد تأييد شهرداری نبوده بديهي است صورت وضعيتي كه فاقد فيش حقوقي پرسنل و تأ -10

 و صورت وضعيت پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

و  كارفرما برنده مناقصه موظف است ليست بيمه عملكرد پرسنل در هر ماه را مطابق حقوق و مزايای پرداختي به طور كامل تنظيم و پس از تأييد نماينده -11

و مبلغي به پيمانكار حداكثر تا پايان ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايد در غير اينصورت صورت وضعيت پيمانكار مورد تأييد شهرداری نخواهد يود 

 پرداخت نخواهد شد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.

شهرداری و ارسال بيمه جهت افرادی كه جزء كارگران  ناظر اداری  الزامي مي باشد و عدم تأييد ليست بيمه توسطشهرداری ناظر تبصره: تأييد ليست بيمه توسط 

 اول مي باشد.در پروژه نباشند موجب كسر خسارت مرحله شاغل 

، كار و رفاه اجتماعي و ساير قوانين مرتبط با قرارداد  پيمانكار اقرار مي نمايد كه از كليه قوانين كار و تأمين اجتماعي و بخشنامه های صادره از طرف اداره تعاون -12

 و آئين نامه های ماليات، اطالع كامل دارد و ملزم به رعايت كليه قوانين فوق مي باشد

يز وجه به حساب )وارو امور مالي )محاسبات حقوقي برابر قانون كار(، امور اداری)موضوع فعاليت(نظارت بر عملكرد پيمانكار به عهده واحدهای خدمات شهر -13

 مي باشد. )تأييد اصالت پرداخت و مسئول گروه نظارت و تأييد نهايي صورت وضعيتشهرداریو حراست   كارگران و تأييد اصالت پرداخت(

ورت پيمانكار موظف در هر صپيمانكار بايستي توان مالي الزم جهت پرداخت  حداقل سه ماه حقوق و دستمزد و ساير هزينه های موضوع قرارداد را داشته باشد. -14

 نيروهای موضوع اين قرارداد مي باشد. به موقع  به پرداخت حقوق و مزايای

 برنده مناقصه حق واگذاری مناقصه به غير را، كالً يا جزءً ندارد. -15

 .بود خواهد( مناقصه برنده) پيمانكار عهده به قرارداد قانوني كسورات كليه -16

 بود.هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد  -17

 قرارداد برای يكسال شمسي و مبلغ مقطوع و فاقد هر گونه تعديل و اضافه بها خواهد بود. -18

مي باشد از محل  چنانچه پيمانكار در پرداخت حقوقات كارگران قصور نموده كه موجبات شكايت كارگران و صدور رأی توسط اداره كار گردد؛ شهرداری مجاز  -19

 ديون كارگران و تسويه حساب با ايشان اقدام نمايد. و پيمانكار حق اعتراضي ندارد.مطالبات پيمانكار، نسبت به پرداخت 

 ن مي باشد.پيمانكار در ابتدای قرارداد ملزم به تهيه لباس طبق دستوالعمل اداره كار جهت كليه كارگران خود و رعايت اصول ايمني برای كليه كارگرا -20

به عهده پيمانكار خواهد بود و شهرداری هيچ گونه مسئوليتي در قبال ای تعهدات موضوع اين قرارداد اشي از اجرنتبصره: خسارت ناشي از عدم رعايت اصول ايمني 

 به عهده پيمانكار خواهد بود. موصوع اين قرارداد خسارت وارده به شهروندان و يا نيروهای شركت نخواهد داشت و هر گونه ايراد خسارت به تأسيسات و تجهيزات

پيمانكار در انجام تعهدات موضوع قرارداد به صورت كوتاه مدت مطابق جدول جرايم پيوست قرارداد با اعالم مسئول خدمات شهر از صورت  در صورت قصور -21

 ضمناً مسئوليت كاشت و نگهداری و حراست از گل و كياه و درخت و نهال های كارشته شده با شركت مي باشد.وضعيت كسر خواهد شد.

شهرداری هر يك از نيروهای انساني شاغل در اين قرارداد مورد تاييد نباشد پيمانكار موظف است ظرف مدت يك هفته نسبت به چنانچه به تشخيص  -22

 جايگزيني  نيرو اقدام نمايد.

 پيمانكار از تاريخ شروع قرارداد، مسؤول حفظ و نگهداری تأسيسات و تجهيزات تحويلي موضوع قرارداد مي باشد. -23

 ال مي باشد.ري 000/000/800/1ماهيانه  برآوردی پايه مبلغ -24
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 اسناد مناقصه
 سبز فضاي و شهري خدمات امور انجام

 بيدخت شهري خدمات  محدوده

 (یحجم صورت به)

 

ريال يا فاقد معرفي كارشناس فضای سبز و رزومه  000/000/000/2به پيشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه بانكي يا فيش سپرده به مبلغ  -25

شهراری واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد و فاقد اعتبار مي  كاری و فاقد برگه های تأييد صالحيت و همچنين پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر به دبيرخانه

 باشد.

عالم برنده شدن( سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده اول، مسترد نخواهد شد و چنانچه برنده اول ظرف مدت قانوني)يك هفته پس از ا -26

 نفرات بعدی، برابر مقررات عمل خواهد شد. حاضر به عقد قرارداد نگردد؛ ضمانت نامه وی ضبط و با

 شهرداری در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات، اختيار كامل دارد. -27

 متقاضيان مي بايست جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه و معرفي نامه به بانك، حضوراً به شهرداری مراجعه نمايند. -28

 تحويل دبيرخانه شهرداری نموده و رسيد دريافت دارند. 30/6/1400تا پايان وقت اداری  متقاضيان بايستي پيشنهادات خود را حداكثر -29

بنام شهرداری  و فيش  3100003490002ريال يا فيش واريزی به حساب سپرده  000/000/000/2ركت در مناقصه به مبلغ ارائه ضمانت نامه بانكي ش  -30

 شهرداری، الزامي است. 3100000206008ريال به حساب  000/500اسناد مناقصه به مبلغ 

 مي باشد. 30/6/1400مناقصه تا تاريخ مهلت دريافت اسناد  -31

 ساير شرايط  عمومي پيمان)پيوست( جزء قراداد محسوب شده و  مورد تعهد  برنده مناقصه خواهد بود. -32

ناقص ذيل تمامي اسناد مناقصه را حتماً مي بايست با امضاء امضاداران مجاز برابر آگهي آخرين تغييرات شركت باشد در غير اينصورت پيشنهادات  توضيح اینكه:

 و باطل اعالم خواهد شد.

 نحوه تکميل پيشنهادات:

لفاف )الف( و )ب( در موعد مقرر و به شرح ذيل در قبال دريافت  متقاضيان شركت در مناقصه بايد مدارك خود را در دو پاكت سربسته و الك و مهر شده و در

 رسيد به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

 پاكت الف( شامل:

 ريال بابت دريافت اسناد سپرده  000/500ريال وفيش به مبلغ  000/000/000/2شركت در مناقصه به مبلغ سپرده   -1

 ممهور به مهر و تأييد صاحبان امضای مجاز شركت و متقاضي شركت در مناقصه، رسيده باشد. اسناد شركت در مناقصه كه بايد تمام صفحات آن -2

مناقصه، فرم عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت كه بايستي ممهور به مهر و تأييد صاحبان امضای مجاز شركت و متقاضي شركت در  -3

 رسيده باشد.

 گردش حسای بانكي -4

 ه، آگهي تأسيس، آخرين تغييرات و تأييديه ثبت شركتهاتصوير اساسنام -5

 تصوير گواهي تأييد صالحيت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي -6

 مدارك و رزومه كارشناس ناظر فضای سبز -7

 رزومه كاری و سوابق شركت و سوابق اجرايي -8

 ای مجاز شركت و متقاضي شركت در مناقصه، رسيده باشد.كه بايد تمام صفحات آن ممهور به مهر و تأييد صاحبان امضساير اسناد مناقصه  -9

 پاكت ب( شامل:

 فرم ارائه پيشنهاد قيمت متقاضيان شركت در مناقصه -1

 آناليز قيمت پيشنهادی -2

 نخواهد شد.توضيح اينكه: چنانچه مدارك پاكت الف تكميل يا مورد تأييد اعضای كميسيون نباشد؛ پاكت ب بازگشايي نشده و در مناقصه شركت داده 

 شهرداری بيدخت                                      شركت در مناقصهامضا داران مجاز برابر اساسنامه شركت متقاضي نام و مهر و امضای 
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 شهرداري بيدخت
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 مربوط به 22/10/1337كاركنان در معامالت دولتی مورخ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله 

 مناقصه شهرداري بيدخت:

 ماه ید مصوب يدولت معامالت در دولت كارمندان مداخله منع در مذكور تيممنوع مشمول كه دينما يم دييتا لهيوس نيبد قرارداد طيشرا امضاء با دهنده شنهاديپ

 . دينما ضبط را مناقصه در شركت نيتضم و مردود را شده ارائه شنهاديپ دارد حق كارفرما برسد اثبات به موضوع نيا خالف چنانچه و باشد ينم 1337 سال

 در فوق اظهارات خالف و دينما امضاء را مربوطه مانيپ و انتخاب مانيپ مشاور/  مانكاريپ عنوان به دهنده شنهاديپ نيا هرگاه كه گردد يم دييتا و قبول نيچن هم 

 اي دوينما نفعيوذ ميسه مانيپ نيا در هستند فوق قانون در مذكور تيممنوع مشمول كه را یافراد چنانچه برسد اثبات به(  موقت ليتحو تا)  مانيپ مدت خالل

 یاجرا ريتاخ و مانيپ فسخ دراثر وارده خسارات و ضبط مانكاررايپ تعهدات انجام ضمانتنامه ، قرارداد فسخ ضمن دارد حق كارفرما كند محول آنها به را كار از يقسمت

 . دينما اخذ را كار

 اطالع به بالفاصله را مراتب گردد مزبور قانون مشمول دولت دستگاه در انتصابات اي و راتييتغ ليبدل قرارداد یاجرا نيح در چنانچه شوديم متعهد قرارداد طرف

 بلكه دينما ضبط را مربوطه یها نامه ضمانت و دينما فسخ را مانيپ دارد حق كارفرما تنها نه نرساند اطالع به بالفاصله را مراتب چنانچه است يهيبد ب كارفرما

 .  نمود خواهد وصول مانكاريپ/  مشاور اموال از خود صيتشخ به بنا زين را كار یاجرا در ريتأخ اي و مانيپ فسخ از يناش خسارات

 .  باشد يم مربوطه یمجازاتها مستحق تخلف صورت در و دارد كامل يآگاه فوق قانون از نيمتخلف و مترتب یمجازاتها بر كه دارديم اعالم مشاور/  مانكاريپ مضافاً

 

           شركت در مناقصهامضا داران مجاز برابر اساسنامه شركت متقاضي نام و مهر و امضای   
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 (یحجم صورت به)

 

 

 پاكت ب: پيمانکار قيمت پيشنهاد برگه

فهرست مقادير و قيمت اينجانب امضا كننده زير پس از آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات آگهي مناقصه، شرايط مناقصه، 

ندان در معامالت دولتي و ، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمبرآوردی كار 

مناقصه، پيشنهاد  بطور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه، پس از بازديد كامل از محل و يا اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ كارهای مورد

 مي نمايم كه:

سبز كل معابر محدوده قانوني شهر بيدخت به صورت عمليات موضوع مناقصه: خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و نگهداری فضای  .1

حجمي را براساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به مبلغ ماهيانه :                                 ريال ) به حروف: 

 دت پيمان انجام خواهد شد.................................................................... ريال( مي باشد كه در طول م

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم، تعهد مي نمايم:

هفت الف( اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضا نموده و همراه تضمين انجام تعهدات، حداكثر ظرف مدت 

 ابالغ)به استثنای روزهای تعطيل(، به عنوان برنده مناقصه تحويل نمايم. روز از تاريخ

ج در ب( ظرف مدت مقرر در پيمان، تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و كليه كارهای موضوع پيمان را در مدت مندر

 اسناد و مدارك مناقصه را به اتمام برسانم.

 كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. تأييد مي نمايم -2

 اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي برای واگذاری كار به هر يك از پيشنهادها را ندارد.-3

دعوتنامه را به نفع كارفرما  6ای تعهد، تضمين موضوع بند تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضا و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجر

 در پاكت )الف( تقديم داشته ام.

به دستگاه در پاكت ب  و ساير هزينه ها را به پيوست،  نضمناً پيشنهاد دهنده ملزم است يك برگ برآورد پيشنهاد قيمت كه حاوی كل حقوق و مزايای كارگرا

 مناقصه گذار ارائه نمايد.

در نظر گرفته شده و هر ميزان كه در طول مدت قرارداد، بخشنامه افزايش  1401ذكر است در محاسبات شركت، افزايشات احتماعي حقوق در سال الزم به 

چگونه است هيحقوق و دستمزد توسط مراجع ذيربط ابالغ گردد؛ شركت خود را ملزم و متعهد به اجرای مصوبه و پرداخت در وجه كارگران مي نمايد و حق درخو

 افزايش قرارداد از اين بابت نخواهد داشت.

 

           شركت در مناقصهمتقاضي  امضا داران مجاز برابر اساسنامه شركتنام و مهر و امضای   
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 پاكت ب :پيمانکار پيشنهادي قيمت بهائ آناليز و برآورد دولج

 برای مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز به بخش خصوصي توسط پيمانكار تكميل گردد()بايستي برآورد  ريالي  قيمت پايه  بصورت ماهيانه 

 توضيحات مبلغ )ريال( شرح رديف

 حقوق و مزايای كارگران 1

 نيرو( 26)حداقل  

 )شامل حقوق و مزايا حق سنوات عيدی و پاداش و لباس (

  

   مايع دستشويي 2

   كيسه زباله 3

   دستكش 4

   وسايل كار  5

   جارو 6

   خاور آب و خاور كمپرسي(-)تراكتورسوخت 7

   خاور آب و خاور كمپرسي(-)تراكتورتعميرات و استهالك 8

   ساير ......... 9

  قيمت پایه ماهيانه 

 

           شركت در مناقصهامضا داران مجاز برابر اساسنامه شركت متقاضي نام و مهر و امضای   


