آگـــهي مناقصــه
شهرداري سروستان در نظر دارد برابر مجوز شماره  160مورخه  99/04/24شوراي محترم اسالمي شهر سروستان انجـام
امور مدیریت پیمان فضاي سبز را به پایین ترین قیمت پیشنهادي بصورت حجمي به تفکیک به افراد واجدشرایط داراي رتبـه
بندي و طرح طبقه بندي مشاغل کارگري مورد تائید اداره کل کار و امور اجتماعي واگذار نماید.

قیمت برآورد اولیه مبلغ  800/000/000ریال ماهیانه مي باشد.
 -1ارائه سپرده شرکت در مناقصه  480/000/000ریال مي باشد.
 -2برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شـهرداري ضـبط
خواهد شد.
 -3متقاضیان مي توانند پیشنهادات خود را تا تاریخ  99/05/27به دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -4کمیسیون مناقصه در تاریخ  99/05/28راس ساعت  18عصر در محل شهرداري برگزار مي گردد.
 -5متقاضیان مي توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت  www.sh-sarvestan.irشهرداري سروستان مراجعه نمایند.
 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
 -7شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -8هزینه نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 - -9به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد فیش بانکي یا ضمانتنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -10هزینه خرید اسناد شرکت در مناقصه 500000ریال مي باشد که به شماره حساب  0105591888008نزد بانک ملي شعبه
سروستان واریز و اصل فیش تحویل واحد امور قراردادها گردد .لذا بدون خرید اسناد پاکات تحویل گرفته نمي شود و هزینه
مسترد نمي گردد.

روابط عمومي شهرداري سروستان

برگ مناقصه واگذاري امور فضاي سبز
 -1متقاضیان باید پیشنهاد خود را در سه پاکت حاوي الف :ضمانت نامه بانکي ب :اسناد شرکت ج :پیشنهاد قیمت حداکثر تا
تاریخ  99/05/27به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
 -2متقاضیان باید مبلغ  480/000/000را به صورت ضمانت نامه بانکي ضمیمه پیشنهاد نمایند.
 -4کمیسیون مناقصه در تاریخ  99/05/28راس ساعت  18عصر در محل شهرداري برگزار مي گردد.
 -5به پیشنهادات مخدوش  ،مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر مندرج در آگهي تحویل گردد ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
 -6کلیه هزینه ها اعم از مالیات  ،بیمه  ،عوارض شهرداري و غیره و همچنین هزینه نشر آگهي به عهده برنده مناقصه
مي باشد.
 -7شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -8در صورتي که برنده اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -9حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است.
 -10شهرداري تعداد دو دستگاه تانکر آب و سرویس و نگهداري خودرو زیرنظر مسئول موتوري انجام گیرد.
 -11کلیه هزینه سوخت و تعویض روغن و تعمیرات کال به عهده پیمانکار مي باشد.
 -12تهیه کلیه لوازم و تجهیزات تنظیف و لباس کارگران با توجه به شرایط کار و فصول سال و چکمه و ماسک به عهده
پیمانکار مي باشد.
 -13شرکت برنده مناقصه  ،باید توان پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزایاي کارکنان خود را داشته باشد.
 -14کارشناس فضاي سبز داراي صالحیت از نظام مهندسي کشاورزي باشد و به این شهرداري معرفي و مستقر گردد.
 -15آبیاري و هرس  ،نگهداري  ،سمپاشي  ،کوددهي و کاشت گلهاي فصلي به عهده پیمانکار مي باشد.
 -16پیمانکار از کلیه محل کار شهر بازدید نموده و از کلیات و جزئیات آن واقف مي باشد.

شرايط شركت در مناقصه عمومي
شركت در مناقصه  :انجام امور فضاي سبز

شهرداري سروستان در نظر دارد پروژه فوق را با توجه به اگهي درج شده در روزنامه خبر جنوب بشماره  .................مورخه  ....................بر اساس نقشه و
مشخصات فني و دستور کارهاي صادره توسط دستگاه نظارت( حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري سروستان بصورت حجمي بصورت مناقصه عمومي اجرا نماید.
 -1متقاضیان واجدشرایط مي توانند مبلغ پیشنهادي خود را طبق شرایط و مشخصات داده شده در دفترچه برآورد و نقشه هاي مربوط محاسبه و در پاکت (الف) و (ب)
و (ج) قرار داده سپس الك و مهر کنند و تا ساعت  18مورخه  99/05/27به دبیرخانه شهرداري تحویل دهند.
 -2مدت اجراي کار :
از تاریخ  99/06/01لغایت  99/05/31به مدت یکسال مي باشد.
 -3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :
تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  480000000ریال ( چهل و هشت میلیون تومان ) مي باشد که مي بایستي به یکي از روشهاي ذیل در پاکت نوع (الف) به دستگاه
مناقصه گزار تسلیم شود.
الف  :رسید بانکي وجه مزبور واریز شده به حساب سیبا شماره  0106739858005بنام شهرداري سروستان
ب  :ضمانتنامه بانکي به نفع شهرداري سروستان
تبصره : 1مدت اعتبار ضمانتنامه بانکي مي بایستي حداقل دو ماه از تاریخ صدور و قابل تمدید به مدت دو ماه دیگر حسب درخواست شهرداري سروستان باشد.
تبصره  : 2ضمانت نامه بانکي صادره ( بند ب) مي بایستي در وجه شهرداري سروستان و با ذکر مو ضوع مناقصه تکمیل شده باشد .صادر شدن تضمین در وجه و عنوان
دیگر و همچنین ارائه پول یا ایران چک به جاي تضمین هاي فوق قابل قبول نبوده و پیشنهاد واصله مردود مي گردد.
 -4محل تحویل اسناد مناقصه :
محل تحویل اسناد و مدارك مناقصه در ساعت اداري قسمت دبیرخانه شهرداري سروستان مي باشد.
 -5آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :
پیشنهاد قمیت از سوي شرکت کنندگان به شرح زیر حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ  99/05/27در پاکت الف و ب و ج تسلیم دبیرخانه شهرداري مي گردد ( .ضمن
ثبت در دفتر دبیرخانه شهرداري سروستان )
 -6نحوه تسلیم اسناد مناقصه :
 -6-1مدارك و اسنادي که باید در پاکت ( نوع الف ) قرار داده شود عبارت است از :
تضمین شرکت در مناقصه که باید طبق بند الف ماده سه شرایط مناقصه تهیه گردد.
 -6-2مدارك و اسنادي که باید در پاکت ( نوع ب ) قرار داده شود عبارت است از :
برگ پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار بر اساس شرایط مناقصه با مهر و امضاء مجاز پیمانکار.
 -6-3مدارك و اسنادي که باید در پاکت ( نوع ج ) قرار داده شود عبارت است از :
 -1رونوشت مصداق اساسنامه شرکت همراه تصویر آخرین آگهي منتشره مربوطه در روزنامه رسمي با ذکر نام دارندگان امضاهاي مجاز در انعقاد قرارداد .
 -2تصویر آخرین صورتجلسه مجمع عمومي شرکت که از طریق جراید رسمي کشور منتشر شده باشد.
 -3کلیه اورا ق و اسناد مناقصه که مي بایست همگي به امضاء دارندگان حق امضاء رسید و با مهر شرکت ممهور گردد.

 -4تصویر سوابق کارهاي انجام شده.
 -5رضایت نامه و تشویق نامه از کارفرماي قبلي
 -6تصویر مجوز تعیین صالحیت کار از سازمان کار و امور اجتماعي استان فارس
تذکر مهم  :کلیه فتوکپي مدارك خواسته شده باید با اصل برابر باشند و برابر با اصل نبودن مدارك فوق الذکر باعث مردود شدن پیشنهاد مي گردد.
 -7پیمانکار حق واگذاري کار به غیر را ندارد.
 -8شهرداري هیچگونه تعهدي نسبت به تامین مصالح و اخذ انشعابات و راههاي دسترسي و نظایر آن را ندارد.
 -9حق فسخ در تمامي قراردادها در صورت عدم انجام تعهدات مجري براي کارفرما محفوظ مي باشد.
 -10نظارت کار توسط حوزه تعیین مي شود.
 -11با توجه به ماده  9آیین نامه مالي شهرداري ها هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل ده درصد کل مبلغ مورد پیمان را شهرداري سروستان به منظور تضمین حسن
انجام تعهدات از پیمانکار تضمین نامه بانکي یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت مي دارد.
 -12سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد همانند نفر اول نگهداري و در صورت امتناع نفر اول سپرده وي ضبط و اجراي کار به نفرات دوم و سوم ارجاع خواهد
شد  .در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده نفر دوم نیز به ترتیب ضبط خواهد شد و مناقصه تجدید مي شود.
 -13متق اضیان مي بایست بر اساس شرایط اعالم شده مبلغ پیشنهادي خود را ارائه دهند و به پیشنهادات مشروط و نیز مدارك ناقص ترتیب اثر داده نمي شود .ضمنا مد
ارك ارائه شده توسط متقاضیان( بجز ضمانت نامه ها آن هم با رعایت ردیف یازده فوق) مسترد نخواهد شد.
 -14کلیه کسورات قانو ني به عهده پیمانکار خواهد بود .ضمنا این پروژه غیرعمراني مي باشد و تابع قوانین و ایین نامه هاي ان به ویژه آیین نامه مالي شهرداریها مي
باشد.
 -15متقاضیان مي بایستي داراي تجربه و توان فني و مالي الزم جهت ارائه خدمات در انجام کار باشند سوابق و مدارك کارهاي انجام شده پیوست نمایند.
 -16کلیه متقاضیان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتي و شهرداریها باید داراي تمام اهمیت هاي قانوني جهت انعقاد قرارداد بوده و منع
قانوني نداشته باشند.
 -17عدم ارائه پیشنهاد قیمت در وقت مقرر به منزله انصراف از شرکت در مناقصه محسوب مي شود.
 -18کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است.
 -19قرارداد باید توسط دارندگان امضاء مجاز که از طریق ارائه آخرین تغییرات روزنامه رسمي احراز مي گردد امضاء مي شود.
 -20رعایت الزام مقرر در ماده  10آیین نامه معامالت شهرداري ها مبني بر کسر یا اضافه موضوع پیمانها تنها تا  25درصد مبلغ قراردادها امکان پذیر مي باشد.
 -21هزینه آگهي هاي چاپ روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -22پیمانکار موظف است با توجه به در نظر گرفتن حداکثر سقف ریالي مشخص شده از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي اقدام نماید در غیراینصورت تبعات ان به
عهده پیمانکار مي باشد.
 -23پیمانکاران شرکت در مناقصه موظف به ارائه گواهینامه تائید صالحیت مورد تائید اداره کل کار و امور اجتماعي و طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند.
 -24آنالیز قیمت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مي با شد و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مدیریت پیمان فقط به مابه التفاوت مبلغ ماهیانه قرارداد پس از کسر
حقوق و دستمزد و بیمه به مبلغ قرارداد ماهیانه تعلق مي گیرد.
 -25آنالیزقیمت باید بصورت تفکیک به ازاي هر نفر مشخص باشد.
 -26شرکت برنده مناقصه  ،باید توان پرداخ ت حداقل دو ماه حقوق و مزایاي کارکنان خود را داشته باشد.

معاونت مالي و اداري

شهرداري سروستان
فرم ارائه ضمانت نامه بانکي و فیش پرداختي ( سپرده)

به پیوست :
 -1یک نسخه ضمانت نامه بانکي به مبلغ  ....................................ریال به حروف ........................................................... .....
ریال به شماره  .......................................مورخه  ............................بانک .....................................................
 -2یک نسخه قبض پرداختي ( سپرده) به مبلغ  ............................ ........ریال به حروف ( ) ...................................................
ریال به شماره  .....................................مورخه  ..............................بانک ..................................................
جهت شرکت در آ گهي مناقصه تأمین  ...........نفر نیروي انساني در بخش مدیریت پسماند و نظافت شهري  ،فضاي سبز و خدمات عمومي محدوده
شهرداري سروستان ارسال مي گردد.
تبصره  :لطفاً در موقع تنظیم فرم با دقت اقدام و در پاکت نوع (الف) گذاشته شود.
نام و نام خانوادگي مدیرعامل شرکت
..............................
امضا و مهر شرکت

فرم شناسایي پیمانکار
 -1نام پیمانکار :
 -2آدرس پیمانکار :
 -3نام مدیرعامل و مدرك تحصیلي :
 -4نام اعضاي هیأت مدیره و مدرك تحصیلي:
 -5اشخاص داراي حق امضاء اسناد و مدارك طبق اساسنامه :
 -6داراي رتبه استاني در رشته  /سراسري در رشته :
 -7تعداد و مبلغ کار قابل ارجاع :
 -8پیمانکار شخص حقیقي بوده و داراي رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان  ..............................مي باشد.
 -9امکانات پیمانکار  :ماشین آالت  ،پرسنل فني
................................................................................................................................................... ..................
......................................................... ............................................................................................................
........................................ .............................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................
توان مالي پیمانکار جهت اجراي این مناقصه بدون دریافت پیش پرداخت و علي الحساب تا اولین پرداخت کارفرما  ..............................ریال
مي باشد.
 -10سوابق اجرایي ( با ارائه مدارك)
کارفرما

نوع کار

محل کار

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

تاریخ تحویل زمین

تاریخ تحویل پروژه

باسمه تعالي
اقرار و تعهدنامه
اینجانب

...............................................................

فرزند

.........................................................

به

شماره

شناسنامه

.................................................

صادره

از

 ......................................................................به نشاني  ..............................................................................................................که شخصاً  /به عنوان نماینده و مدیر شرکت  /موسسه
در مناقصه /مزایده مربوط به :
...................................................................... ...................................................................... ................................................. ..................... ......................................................................

شرکت مي نمایم بدینوسیله تاکید و اقرار مي نمایم که اینجانب و شرکت تحت مدیریت مشمول ممنوعیت مقرر :
الف  :در الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري مصوب  1337نمي باشیم.
ب :عدم بکارگیري اتباع خارجي فاقد پروانه کار و چنانچه کاشف به عمل آید مفاد تعهدنامه حاضر خالف واقع است تمام مسئولیتهاي قانوني موضوع
متوجه من و شرکت تحت مدیریت خواهد بود .عالوه بر آن شهرداري مختار خواهد بود در هر قالبي که الزم بداند قرارداد منعقده را فسخ و مفاد
قرارداد را ملغي نماید.

مهر و امضا

