
 بشرویههر پسماندهای خانگی شمزایده تفکیک و جمع آوری در  شرکتعمومی  شرایط گزیده ای از 
 

 گزیده ای از شرایط عمومی:
 اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران (1
 متدین به یکی از ادیان رسمی کشور (2

 ارائه حسن انجام کار داشتن توانائی و امکانات انجام کار بنا به تشخیص کارشناسان مربوطه و (3

  افراد هیئت مدیرهسال سابقه کار و تجربه کار اجرایی یا مدیریتی شرکت یا  2داشتن حداقل  (4

 رعایت قوانین منع مداخله کارمندان دولت در امور پیمانکاری (5

 حیت از اداره کار و امور اجتماعی ارائه مدارک کامل ثبت شرکت اعم از اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی و گواهی تأییدیه صال (6

 ارائه مدارک تایید صالحیت از مراجع ذیصالح جهت اشخاص حقیقی  (7

 غ قراردادک سال از تاریخ ابالیمدت قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت  (8

 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. (9

 ضبط خواهد شد. بشرویهحاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری  برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه (11

 به پیشنهادات مخدوش، مشروط، مبهم و فاقد سپرده، ترتیب اثر داده نخواهد شد. (11

 گردد. تعیین میریال 1566116111مبلغ روز 31ویا 31،29نرخ پایه به ازای هرماه اعم از (12

 نامه بانکی در موقع انعقاد قرارداد از سوی برنده الزامی است.لغ قرارداد به صورت ضمانت % از کل مب11سپردن  (13

به یکی از صورتهای  ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی واریز به حساب سپرده اشخاص نززد   بایستی ریال 286181611به مبلغ پایهدرصد قیمت  5به میزان  مزایدهسپرده شرکت در  (14

 رائه گردد. ا 1010141801110هرداری بشرویه به حساب بانک ملی به نام ش

 مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. (15

 انجام موارد ضمیمه این شرایط (16

 .هد بودبعهده پیمانکار خواغیره،  و کسورات قانونی نظیر مالیات، بیمه، عوارض (17

درصزد آن اقزدام   4در صورتیکه نیروها مشمول مشاغل سخت گردند نسبت به تسزویه   در خصوص نیروها طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نماید و مکلف و متعهد است بهره بردار (18
 لحاظ شده است. اربهره بردارائه پیشنهاد توسط نماید و شهرداری از هر مسئولیتی در این خصوص مبری است و این موضوع در هنگام 

به صورت کامالً مجززا و مشزخص شزده و     جو  ب،  الفدر سه پاکت  را مزایدهشرکت در  اسناد 21/11/1398 مورخ  شنبه روزاداری پایان وقت گان بایستی تا  پیشنهاد دهند (19

 الک و مهر شده در قبال اخذ رسید، تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

 و شرایط پیمان حاوی برگه پیشنهاد قیمت :ج پاکت                   حاوی اسناد ارزیابی  :ب پاکت                ر مناقصه حاوی سپرده شرکت د :پاکت الف

 الزامی است.  جو  بو  الف، شماره تلفن تماس بر روی پاکت های و یا متقاضی ضمناً درج نام شرکت

 شرکت خواهد بود.شخص یا ل و امکانات تحویلی و در اختیار با مسئولیت مواظبت و نگهداری از کلیه وسائ (21

 مستقیمی در امور نیرو نخواهد داشت. نیروهایی که در ارتباط با موضوع این قرارداد به کار گرفته خواهند شد باید صالحیت آن به تایید کارفرما برسد علیهذا کارفرما مسئولیت (21

شرکت طرف قزرارداد مسزئول و   شخص یا  شی از کار پرسنل ) خسارت به خود پرسنل یا ثالث یا تاسیسات، تجهیزات و امکانات تحویلی(سوانح و حوادث جانی یا مالی، نادر برابر  (22
 بوده و شهرداری از هر مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری مبری می باشد. پاسخگو

در صزورت بزروز هرگونزه     و همچنزین  وطه نسبت به پرداخت حق حقوقات کارگران اقدام ننمایزد شرکت طرف قرارداد، برابر قانون کار و سایر قوانین مربشخص یا در صورتی که  (23
 شرکت طرف قرارداد شخصاً پاسخگو بوده و شهرداری هیچ مسئولیتی ندارد.شخص یا  در کلیه مراجع قضایی،ادارات کار و... اختالف و دعوایی اعم از حقوقی و کیفری

 شرکت برسد.شخص یا ن امضاء مجاز ایستی به مهر و امضاء صاحبو این برگه با مزایدهتمامی اوراق  (24

ی رشهردا مالی و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری در آیین نامه مزایدهتابع آیین نامه معامالت شهرداری می باشد و شرکت در  مزایدهکلیه مراحل برگزاری  (25
 می باشد.

 گردد.  لیاسناد تحو دیدر هنگام خر شیو اصل ف زیبشرویه وار یبنام درآمد شهردار 0011111000117 به حساب یستیبامزایده اسناد  دیجهت خر الیر011.111مبلغ  (26

و دیگزر   ایمنزی  ارائه گواهی صزالحیت  -3 اصل برگه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی -2 آخرین تغییرات و ....آگهی  ،اسنامهاوراق شرکت مانند اس -1:  اسناد ارزیابی شامل (27
 ترتیب در ارائه اسناد لحاظ گردد.قرار گیرد.ب مدارک الزم خواهد بود که بایستی در پاکت 

آن رابطه وانب امر را با علم و اختیار کامل سنجیده و هیچ موضوعی از دید وی پنهان نمانده است لذا بعدا نمی تواند درجدرموقع ارائه پیشنهاد تمام موارد مربوطه و کلیه  بهره بردار (28
 به جهل خود استفاده کند.

 خواهد بود. یبا شهردار یسابقه همکار یدارا یبا شرکت ها تیاولو یمساو طیدر شرا (29
 

                                         خواهد شد.انجام نج و چنانچه مدارک تکمیل نباشد بازگشایی پاکت مورد بررسی قرار گرفته توجه : تمامی مدارک فوق 

 :بهره بردار                                                     رفرما :                        کا

 مدیرعامل شرکت: ........................                       حسين باللي                      

 مهر و امضاء                         شهردار بشرویه                                                    

     

 


