
 

 اسناد مزایده تفکیک زباله از مبداء و ایستگاه زباله

شوراي محترم اسالمي شهردرنظردارد بهره برداري و تفکیک زباله  11/98/1989- 1651/6/89 استنادمجوزشماره هشهرداري بشرويه ب  

ويه را طبق شرايط ذيل به و تفکیک از مبدا )درب منازل( پسماند در سطح شهر بشر هاي عادي در مقصد)مرکز جمع آوري زباله ها(

 واگذار نمايد. سال سه متقاضیان واجد الشرايط از طريق مزايده عمومي به صورت کتبي و به مدت

 مورد مزایده: -1

 الف(تفکیک زباله هاي عادي در مقصد)مرکز جمع آوري زباله ها(

 زباله شهري )درب اماکن مسکوني و تجاري( ب(عملیات تفکیک از مبداء

 ريال 1665996999 ماهیانه ده:مبلغ پایه مزای -1

  .مي باشد سالسه  مدت قرارداد: -9

 شرایط مزایده: -4

جمع آوري و حمل و تفکیک زباله قابل بازيافت از مبداء)درب منازل( ، تفکیک زباله هاي عادي در مقصد)مرکز جمع آوري زباله ها( 

 و ساماندهي محل دفن زباله ها 

 ینه و عدم اعتیاد جهت تمام نیروهاي خود مي باشد.یشپپیمانکار موظف به اخذ گواهي عدم سوء  -

 حضور مستمر نیرو در ايستگاه زباله و جلوگیري از ورود افراد متفرقه و حیوانات به محدوده ايستگاه -

 کنترل و هماهنگي جهت انتقال به موقع مواد بازيافتي جمع آوري شده از ايستگاه زباله -

 و اخذ گواهي ايمني از واحد آتشنشاني شهرداري بشرويه اله ها در ايستگاهجلوگیري از ايجاد حريق و يا آتش سوزي زب -

مراجعه به درب منازل و مکان هايي که داراي سطل هاي تفکیک زباله میباشد و جمع آوري پسماندهاي خشک قابل بازيافت  -

ت خريد مواد و پخش دستگاه خودرو)وانت(مخصوص بغل نويسي شده با درج قیميک از سطح شهر با استفاده از حداقل 

 ملودي طبق برنامه زمان بندي و منطقه بندي ارايه شده توسط شهرداري 

 صدور کارت شناسايي و تهیه لباس يکسان جهت نیروهاي داخل شهر -

 تامین لباس و لوازم حفاظتي و بهداشتي براي نیروهاي شاغل در مرکز جمع آوري زباله ها -

 ندي جمع آوري مواد بازيافتي از درب منازلهمکاري با شهرداري در مورد تغییر زمانب -

... در قبال میزان مواد بازيافتي از قبیل وجه نقد و هدايا از قبیل مواد شوينده،دستمال کاغذي،کیسه زباله و. کیسه زباله، تحويل -

 هن آالت، نان خشک، مواد پالستیکي، حلبي و ...آ

 مورد نظرکنترل و هدايت خودروهاي حمل زباله جهت تخلیه در مکان  -

 جلوگیري از تخلیه نخاله در اطراف ايستگاه محل پسماند و در صورت بروز اقدام جهت پاکسازي -

 تضمین و شرایط شرکت در مزایده: -5

 يین نامه مالي شهرداري ها در رد يا قبول پیشنهادات مختار است.آ 6ماده  6شهرداري به استناد بند  -

 شهرداري خواهد بود. به دبیرخانه11/19/1989تاريخ مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا  -

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



 

ثر طي هفت روز از اعالم برنده نسبت به ارايه مدارک و انعقاد پیمان اقدام نمايد که در غیر اينصورت کبرنده مکلف است حدا -

 شود.سپرده آن ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد مي 

و اصل  زيبشرويه وار يبنام درآمد شهردار  9199999569993 به حساب يستيبامزايده اسناد  ديجهت خر الير 1996999مبلغ  -

 گردد.  لياسناد تحو ديدر هنگام خر شیف

انکي يا ضمانتنامه ببه يکي از صورتهاي  ريال بايستي 1969996999درصد قیمت پايه به مبلغ 6سپرده شرکت در مزايده به میزان  -

 ارائه گردد. 9195999899999سپرده نقدي واريز به حساب سپرده اشخاص نزد بانک ملي به نام شهرداري بشرويه به حساب 

محل سالن جلسات شهرداري خواهد بود و حضور  در 19ساعت  11/19/1989مورخ  يکشنبهروزجلسه بازگشايي پیشنهادات  -

 شرکت کنندگان در جلسه بالمانع خواهد بود.

یمانکار مکلف است معادل ده درصد کل مبلغ پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار، ضمانت نامه بانکي يا وجه نقد پ -

 پرداخت نمايد.

و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  عقد قرارداد با برنده نزد شهرداري باقي خواهد ماند.زمان سپرده نفرات اول تا سوم تا  -

 ب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.سپرده آنان به ترتی

متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرايط اجرايي قرارداد با واحد خدمات شهري شهرداري يا  -

 تماس حاصل نمايند.)واحد خدمات شهري(  199داخلي  96591393199شماره تلفن 

 :تعهدات پیمانکار -6

 بموجب اين قرارداد طرف دوم متعهد گرديد.

و مقصد)مرکز جمع  (اماکن مسکوني و تجاري پسماندهاي شهري را که به صورت مواد زائد جامد مي باشد از مبدا )درب -

 آوري زباله ها( تفکیک نمايد.

 (ي)آموزش لوازم مورد نیاز جهت تفکیک پسماند را با نظر و اعالم شهرداري تهیه و به شهروندان تحويل نمايد. -

بوط به جمع آوري پسماند را تامین و تهیه نموده و مشخصات کامل خودروها و رانندگان را به وسايل نقلیه و خودروهاي مر -

 شهرداري اعالم نمايد.

نسبت به بکارگیري نیروي خدماتي اقدام نمايد و در اين راستا مقرر گرديد قبل از به کارگیري، نیروهاي انتخابي را به  -

 نین استفاده از لباس فرم و متحدالشکل براي نیروهاي خدماتي پیمانکار،الزامي مي باشد.شهرداري معرفي نمايد.همچ

تبصره:پیمانکار چنانچه افرداي جهت اجراي موضوع قرارداد بکار گمارد موظف است تمامي قوانین مربوط به تامین اجتماعي و 

ت هاي حل أپاسخگويي به شکايات و اجراي آراء مربوط به هیراد بکار گرفته شده را رعايت نمايد در هر حال فاداره کار در مورد ا

 اختالف موضوع قانون کار و غیره بعهده پیمانکار مي باشد.

باتوجه به اينکه يکي از عمده ترين پسماندهاي تولیدي توسط کسبه،کارتن مي باشد مقرر گرديد طرف دوم قرارداد به صورت  -

 ها و مراکز تجاري را جمع آوري نمايد. متوالي و در طول روز و شب کارتن هاي مغازه

همچنین بمنظور جمع آوري کاغذهاي مستعمل و مصرفي ادارات،مدارس،سازمانها،نهادها و بانکها،پیمانکار موظف گرديد  -

ضمن تحويل و توزيع کیسه هاي مربوطه،به صورت منظم و طبق برنامه اعالمي از سوي شهرداري نسبت به جمع آوري 

 ره اقدام نمايد.کاغذهاي مورد اشا



 

برابر برنامه زمان بندي اعالم شده توسط شهرداري در طول هفته به  ملزم گرديد پیمانکارجهت جمع آوري پسماندهاي خشک، -

 صورت محله اي و خانه به خانه پسماندهاي مذکور را جمع آوري نمايد.

جهت جداسازي پسماند و اخذ تأيیديه هاي الزم  و انبار خارج از مناطق مسکونيدر محدوده شهر تهیه و تامین دفتر کار ثابت  -

  میباشد. پیمانکارها به عهده 

پیمانکار با امضاء اين شرايط اقرار مي نمايد که از قوانین و مقررات مربوط به منع مداخله کارکنان دولت در امور پیمانکاري  -

 مطلع بوده و خود مشمول قوانین فوق الذکر نمي باشد.

عمومي در اختیار شهرداري و با نظر و تايید شهرداري نسببت ببه    آوري پسماند در اماکن منظور انجام خدمات بهتر جمعتواند ب پیمانکار مي -

هزينبه تبامین    و جمبع آوري را داشبته باشبد.    تهیه و نصب کانکس اقدام نمايد )بديهي است کانکس بايد از نوع سیار و قابلیبت جابجبايي  

 ار است(و ساير موارد بعهده پیمانک روشنايي

، راه انبدازي اپیلیکیشبن، تهیبه    تهیبه تراکبت و بروشبور و بنبر     -ارائه و انجام برنامه آموزشي شبهروندان در قالب)تهیبه سبي دي آموزشبي     -

 پالستیک و..(

 توضیح اینکه هزینه هاي آموزشي با ارائه صورت وضعیت از طرف شهرداري قابل پرداخت خواهد بود.

 رعایت موارد اعالمي زیر الزامي مي باشد.در محل هاي دفن پسماند،انجام و  -7

 از ورود افراد غیرمجاز به محلهاي دفن پسماندها جلوگیري به عمل آيد. -

 با اتخاذ تدابیر الزم از ورود حیوانات و احشام به محلهاي دفن پسماند جلوگیري بعمل آيد. -

 از اموال شهرداري من جمله فنس هاي اطراف محوطه مراقبت گردد. -

را تهديد  و ثالث خطر و حادثه اي که خودروها و نیروهاي شهرداري هوري تنظیف و آماده نمايد که از بروز هرگونمحلها را ط -

 مي نمايد جلوگیري بعمل آيد.

 سمپاشي سايت )مرکز( دفن پسماند براساس دستور شهرداري -

 تعهدات شهرداري: -8

 را به نهادها و ارگان هاي مختلف معرفي نمايد. پیمانکار،شهرداري به منظور جلب حمايت هاي عمومي مقرر گرديد پس از انعقاد قرارداد -

مقرر گرديد در راستاي برخورد قانوني با  پیمانکاردر صورت عدم توجه افراد متفرقه و دوره گرد سطح شهر به تذکرات و اقدامات  -

 معمول دارد.پیمانکار متخلفین شهرداري همکاري الزم را با طرف 

 اصل و يا فرع ومنافع موضوع قرارداد را به غیر ندارد. پیمانکار حق واگذاري -

 نحوه شرکت در مزایده: -9

اسناد مزايده را مهر و امضاء شده در سوابق کاري خود به همراه متقاضي بايستي رسید بانکي سپرده شرکت در مزايده را در پاکت الف،  -

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

 دبیرخانه شهرداري تحويل دهند.

تفکیک زباله از مبداء و ايستگاه روي پاکت مي بايست نام و مشخصات و شماره همراه شرکت کننده و نیز ذکر اينکه مربوط به مزايده  -

 ذکر گردد.زباله 

 .ي برابر اصل سوابق کاري الزم و ضروري مي باشدمهر و امضاء تمامي اسناد مزايده و کپ -

 حسین باللی                           متقاضی:                                                                                                                      

                                                                                                                      شهردار بشرویه                                                                                     شرکت/شخص حقیقی                                  


