
 گزیده ای از شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه انجام امور مربوط به وصول عوارض نوسازی کسب وپیشه وبهای خدمات شهری )پسماند( 

مربوط به وصول عوارض نوسازي ،کسب امور  انجام شوراي محترم اسالمي شهردرنظردارد 17/7/1397-131استنادمجوزشمارههشهرداري بشرويه ب  

عمومي به  مناقصهواجد الشرايط از طريق  اشخاص حقیقي وحقوقي بشرويه را طبق شرايط ذيل به  داريشهر )پسماند(ت شهريوپیشه وبهاي خدما

 واگذار نمايد. ماه  12 صورت کتبي و به مدت

 :مناقصهمورد  -1

 مربوط به وصول عوارض نوسازی ،کسب وپیشه وبهای خدمات شهری شهرداری بشرویه انجام امور

 : صهمناقمبلغ پایه  -2

 . باشد می ملک هر برای قبوض نوسازی وکسب وپیشه وصولی مبلغ از درصد 8 حداکثر اساس بر پایه قیمت

  مدت قرارداد: -3

 .( در صورت رضایت شهرداری از پیمانکار این قرار داد تا یک سال قابل تمدید می باشد).ماه 12به مدت 1398تا پایان سال 1398 سالاز ابتدای 

 شرایط مناقصه: -4

 پیمانکار موظف به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد جهت تمام نیروهای خود می باشد. -1 -

 شهرداری دستور نحوه انجام کار  در زمان انعقاد قرار داد به پیمانکار ابالغ خواهد نمود. -2 -

وهمچنین مثل پرینتر مورد نیاز وسایر موارد شهرداری از نظر تجهیزات سخت افزاری واداری تنها یک عدد مانیتو وکیس تامین خواهد نمود -3 -

 به عهده پیمانکار می باشدوسیله ایاب .ذهاب 

 در داخل ساختمان شهرداری می باشد که می بایست توسط شهرداری تامین گردد. محل استقرار انجام امور --4 -

 مراحل وصول شامل: -5 -

انجام پیگیری  -4توزیع قبوض در سطح شهر -3صدور فیش برای هر ملک -2ممیزی وبروز رسانی اطالعات امالک در پرونده ملک وسیستم  -1  -

 مراحل قانونی جهت وصول مثل قطع برق ملک

علت عدم وصول در هر کدام از مراحل چهارگانه  شهرداری بوده وخارج از اراده واختیار ثابت شود در صورتی که بر اساس شواهد ومدارک  -

 به پیمانکار پرداخت خواهد شد. برای هر مرحله  از مبلغ قابل وصول یا وصول شدهذیل پیمانکار باشد به میزان درصد های 

درصورتی که توسط کارشناس نوسازی شهرداری تایید شود هر کدام از مراحل فوق به صورت صحیح وکامل انجام نشده است برای هر مرحله  -

 شده از صورتحساب پیمانکار کسر خواهد شد.به میزان درصد های مشخص شده ذیل از مبلغ قابل وصول ویا وصول 

  %25مرحله چهارم:                            %20:مرحله سوم                      %15مرحله دوم:                   %35مرحله اول: 

از جمله امالکی  که توسط  نخواهد شد. وصولی هایی که توسط شهرداری انجام شود وپیمانکار در آن نقشی نداشته باشد مشمول این قرار داد -6 -

 شهرداری تشکیل پرونده وتوسط کارشناس شهرداری بازدید گردد.

 نفر نیروی انسانی به شرح ذیل باشد: 2کارفرما باید حداقل دارای  -7 -

ه صورت ثابت در ساعات اداری یک نفر مورد تایید شهرداری جهت انجام امورات دفتری و تکثیر قبوض وپاسخگویی به ارباب رجوع که ب -الف      -

 در شهرداری مستقر  ودارای تخصص حسابداری ومسلط به کامپیوتر باشد.

یک نفر مورد تایید شهرداری جهت  انجام کارهای میدانی مثل توزیع قبض برداشت وممیزی امالک مسلط به نرم افزار اتوکد ودارای تخصص -ب -

  GISدر زمینه شهرسازی وعمران ،جغرافیای شهری و

شهرداری رسیده وقطعیت یابد وامور مالی شهرداری  مسئول درآمدصورت وصولی هر ماه بایستی در پایان ماه توسط پیمانکار ارائه وبه تایید -8 -

 روز کاری حق الزحمه مربوطه را مطابق مفاد قرار داد را در وجه پیمانکار پرداخت خواهد نمود. 15پس از ارجاع توسط جناب شهردار ظرف مدت 

 :رکت در مناقصهتضمین و شرایط ش -5

 یین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.آ 5ماده  5شهرداری به استناد بند  -1 -

 به دبیرخانه شهرداری خواهد بود.22/10/1397مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا تاریخ  -2 -

 داده نمی شود.به پیشنهادات مشروط،مخدوش،و فاقد سپرده ترتیب اثر -3 -

ثر طی هفت روز از اعالم برنده نسبت به ارایه مدارک و انعقاد پیمان اقدام نماید که در غیر اینصورت سپرده آن ضبط کبرنده مکلف است حدا -4 -

 و قرارداد با نفر بعدی منعقد می شود.



در  شیو اصل ف زیبشرویه وار یبنام درآمد شهردار  3100000653007 به حساب یستیبامزایده اسناد  دیجهت خر الیر 200.000مبلغ  -5 -

 گردد.  لیاسناد تحو دیهنگام خر

عوارض نوسازی،کسب وپیشه وبهای خدمات شهری مصوب در بودجه درصد 5به میزان برابر صورتجلسه ارزیابی سپرده شرکت در مزایده  -6 -

ی چک تضمینی، ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی واریز به حساب ریال بایستی به یکی از صورتها 122.500.000/-به مبلغشهرداری  1397سال

 ارائه گردد. 0106080430003سپرده اشخاص نزد بانک ملی به نام شهرداری بشرویه به حساب 

در محل سالن جلسات شهرداری خواهد بود و حضور شرکت  13ساعت  24/10/1397شنبه مورخ دو  جلسه بازگشایی پیشنهادات روز -7 -

 در جلسه بالمانع خواهد بود. کنندگان

و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به  عقد قرارداد با برنده نزد شهرداری باقی خواهد ماند.زمان سپرده نفرات اول تا سوم تا  -8 -

 ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 05632787200شهرداری یا شماره تلفن  درآمداجرایی قرارداد با واحد متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط  -9 -

 تماس حاصل نمایند.( درآمد)واحد  132داخلی 

 :تعهدات پیمانکار -6

ات می با توجه به اینکه اطالعات مربوط به امالک وافراد در  نرم افزار های نوسازی وکسب وپیشه وجود دارد هر گونه تغییر و استفاده از اطالع--1 -

 ایست با هماهنگی وکسب اجازه از شهرداری انجام گردد.ب

 مراتب پس از هماهنگی وکسب نظر کتبی شهرداری اعمال خواهد شد.  ویا تخفیف مبالغدر صورت ضرورت تقسیط  -2 -

وز در قبوض به ساختمان هایی که هن شامل :  مرحله برداشت وممیزی امالک در سطح شهر توزیع قبوض با زمان  هم می بایست پیمانکار  -3 -

ومواردی که توسط کارشناس شهرداری تعیین امالکی که نیاز به برداشت صورت زمین می باشد ،بلوک هایی که نیاز به ممیزی مجدد دارند، 

 اصالح نماید.نرم افزار های محاسبه در  وگزارش به شهرداری گردد ،

به و سایر اطالعات جهت آماده نمودن صدور فیش  طقه ای سالیانه داراییبرابر قیمت منپیمانکار می بایست قیمت منطقه ای کلیه امالک  -4 -

 د.به روز رسانی نماینوسازی وکسب وپیشه در سیستم صورت مجزا 

ویا هر گونه خسارتی به شهرداری وارد در ورود اطالعات امالک در سیستم های محاسبات اشتباه صورت پذیرد  پیمانکاردر صورتی که توسط  -5 -

 میزان خسارت برآورد شده از مبلغ قابل پرداخت پیمانکار کسر خواهد شد.به نماید 

 انجام هر کدام از مراحل چهارگانه باید با هماهنگی وتایید کارشناس نوسازی شهرداری انجام گردد. -6 -

 تعهدات شهرداری: -7

 آموزش های الزم در خصوص نحوه انجام کار توسط شهرداری به پیمانکار داده خواهد شد. -

 عهده شهرداری می باشد.به ین کاغذ جهت تکثیر قبوض تام -

 خواهد بود.تامین نرم افزار مورد نیاز به تشخیص شهرداری  به عهده شهرداری  -

 :مناقصهنحوه شرکت در  -8

شده در  را مهر و امضاءمناقصه اسناد سوابق کاری خود به همراه را در پاکت الف،  مناقصهمتقاضی بایستی رسید بانکی سپرده شرکت در  -1 -

مهلت اعالمی به پایان پاکت ب، و برگ پیشنهاد قیمت را در پاکت ج قرار داده و هر سه پاکت را در یک پاکت واحد قرار داده و تا قبل از 

 دبیرخانه شهرداری تحویل دهند.

رات مربوط به وصول عوارض نوسازی اموروی پاکت می بایست نام و مشخصات و شماره همراه شرکت کننده و نیز ذکر اینکه مربوط به مزایده  -2 -

 ذکر گردد.،کسب وپیشه وبهای خدمات شهری 

 .و کپی برابر اصل سوابق کاری الزم و ضروری می باشد مناقصهمهر و امضاء تمامی اسناد  -3 -

 
 حسین باللی                                                 متقاضی:                                                                                                

                                                                                                                      شهردار بشرویه        شرکت/شخص حقیقی                                                                                                               


