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  اول مرحله –شركت درمناقصه عمومي دعوتنامـه 
 

 شركت 
 به آدرس قانوني

 ش/467،  12/9/92ش مـورخ /10165 ، 31/4/94 مـورخش /473 ،  14/01/1401ش مورخ /18 شماره هاي به استناد موافقت نامه بدينوسيله
مـي شـود كـه درمناقصـه عمـومي بـا  وت از آن شركت دعـ بندرماهشهر شوراي اسالمي شهر 14/5/97ش مورخ /1004،  3/4/94مورخ 

 مشخصات زير شركت فرماييد.
 انساني واحدهاي حراست، مخابرات و اجرائيات نفر نيروي 119تأمين  موضوع: -الف
 ريال 253,092,157,164 مبلغ اوليه كار: –ب 
 سال شمسي يك مدت انجام كار : –ج 
 شهرداري  كارفرما: –د 

 انسانيواحد سرمايه  دستگاه نظارت: -هـ 
 

 شرايط مناقصه
ورخ مـتا پايان وقـت اداري  29/08/1401از مورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد مناقصه  -1

 14/09/1401 بارگذاري شود. بازگشايي پاكت ها مـورخ  18تا ساعت  13/09/1401ارائه مي گردد؛ و پاكت ها در مورخ  03/09/1401
  مي باشد.

 ارائه فيزيكي پاكت الف به امورقراردادها الزامي مي باشد.الزم به ذكر است 

واه خـپيشنهادها بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند يك هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شفاهي،  -2
زم و الل پيشنهادها مشروط و مـبهم و فاقـد تضـمين قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبو

 كافي و الك و مهر نشده معذور است.

دو يكـي از را بـه  ) ريـال 12,654,607,858( شركت درمناقصه پنج درصد مبلغ اوليهپيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين  -3
 طريق ذيل ارائه نمايند:

 بندرماهشهرشهرداري  عبهشي نزد بانك ملسيبا فيش واريز مبلغ فوق به حساب  -الف
 بندرماهشهرشهرداري بصورت ضمانتنامه بانكي بنام  –ب 

 اجتماعي الزامي مي باشد. معتبر از وزارت كار و امورو گواهي صالحيت ايمني  خدماتي صالحيت تعيينارائه گواهي  -4
 

                                                                                                                                                     
 حسين صفري      

 هرداربندرماهشهرش                                                                                                                                                                        
 
 
 
 



2 مورد قبول است. ، خوانده شد ؛ اولمرحله  و اجرائيات واحدهاي حراست، مخابراتنفر نيروي انساني  119اسناد مناقصه تأمين 

نظيم و در موعد ، به ترتيب بعد ت Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را  -5
 مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

الف) ، پاكت  است كه بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا (پاكت 9و  8، 7منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  -6
 رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه -7
 ك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از :مدار -8

ونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات (حداقل دو تغيير آخر) و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاددهنده ر -8-1
  براي اسناد مالي و تعهد آور.

ه آنها ارائه گرديده اسـت شـامل (فـرم ضـمانتنامه هـا ، ه ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا بدفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه ب -8-2
  )شرايط مناقصه ، برگ تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي

 ، تعاون و رفاه اجتماعياراز اداره كماتي و خد يمنيا تيصالح نامهيبرابر با اصل گواه ريتصو -8-3
(توضيحًا   برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : -9

 پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عدد و حروف باشد)

م ررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد قيمت با خودكار يا خود نـويس و بـدون قلـقيمت پيشنهادي كه مالك ب -10
 بارگذاري گردد. Setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خوردگي و با حروف نوشته مي شود و در 

ا رد نمايد و بـه از پيشنهادها ر يمختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعداد هااز پيشنهادكارفرما در رد كليه يا قبول هريك  -11
دهنده كمتـرين  را ندارد و لذا ارائههيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با  ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي 

  ، لزوماً  برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعالم خواهد شد.قيمت پيشنهادي

نامه كه پيشنهاددهندگان اول، دوم يا سوم مناقصه ظرف مدت معين ازتاريخ ابالغ برنده شدن در مناقصه حاضر به امضاي قـرارداد نشـود ضـمانت صورتي در -12
 ضبط خواهد شد. شهردارينفع ه ه آنان بمناقص شركت در

ورد صورت ويا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيشنهاد واصـله مـ هيچگونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد درغيراين -13
 پيشنهادي را مردود بداند. قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هرنوع توضيح يا استداللي باشد چنين

شـركت  هـاي واصـله از ايـن هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان به زيان كارفرما تباني كرده انـد نـرخ هرگاه در -14
برنامـه  ود شد و موضوع نيز به سازمان مديريت كنندگان مردود و اسامي پيشنهاد دهندگان متخلف موقتاً  و يا براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواه

 ريزي اعالم خواهد شد.

صورت برنـده راينچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد د -15
 اهد داشت.مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخو

سورات ككسر پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و  -16
كسـر و بـه  پيمانكـاراز مطالبـات  ات قانوني متعلقه راپيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورقانوني مزبور از قيمت كل 

 حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

مـورد  رايـنكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسـارتي د -17
 مردود مي باشد.

 محسوب مي گردد.شده ابالغ و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود كر گرديده مدارك شركت ذ نشاني پيشنهاددهنده همان است كه در -18

ماه پس  12 اتامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد كه مي بايست مبلغ قرارداد ضمانتن %10معادل ها  زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معامالت شهرداري در -19
 از پايان قرارداد معتبر باشد.

 مطلع باشد. انكار مي بايست از كارگاه و امكانات كارفرما بازديد نموده از مقررات و ضوابط دقيق كارفرما و آنچه براي اجراي عمليات الزم است كامالًپيم -20

 ) باشند.TINشركت كنندگان مي بايست داراي كد اقتصادي دوازده رقمي (  -21

             برگزار مـي گـردد. مـوارد مطـرح شـده در جلسـه مـذكور،   سرمايه انسانيدر دفتر  05/09/1401مورخ  شنبه روز 10جلسه اي جهت توضيح اسناد  ساعت  -22
ول د قبـمي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين برسد. در صورت عدم حضور پيمانكاران، هيچگونه ادعايي مبني بر عدم آگاهي از مشكالت كار مور

 كارفرما نمي باشد.

باشند.  الري 100,000,000,000 مبلغ حداقلاز نظر مبلغ و موضوع (به تشخيص دستگاه مناقصه گزار) قرارداد مشابه  1ايست داراي حداقل شركت كنندگان مي ب -23
 ضروري است شركت كنندگان در پاكت (ب) عالوه بر شرح مندرج در اسناد مدارك زير را در اين خصوص ارائه نمايند.
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 همربوطتصوير برابر با اصل قرارداد  -

 مربوطه اصل مفاصا حساب بيمه و دارائي قرارداد -

 مربوطهرضايت نامه كارفرماي قرارداد  -
 بديهي است عدم ارائه مدارك فوق موجب رد پيشنهاد مي گردد.

 :تأييدات و تعهدات پيمانكار: 1ماده 
 :الف: تأييدات

ي مورد نيـاز صورت اعالم نياز كارفرما درخصوص تأمين نيرو نموده و درحاصل  اطمينانپيمانكار تأييد مي نمايد كه نسبت به امكان تأمين نيروهاي مورد نظر  -1
 براي واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي متقاضي نيروي خدماتي، نيروي مورد درخواست را مطابق شرايط و نرخ مورد توافق تأمين نمايد.

 سال بررسي و درنظر بگيرد. فصول مختلف پيمانكار بايد آب و هوا و موقعيت جغرافيايي و مكان را در -2

 ا دررهـا و عـوارض و همچنـين سـود خـود  پيمانكار موظف است هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و آئين نامه هاي مربوط به ماليـات -3
 نمايد. محاسبات منظور

 تي را ننمايد.هيچ بابت ابداً حق درخواست اضافه پرداخ نظرگرفته و از در ،اي ناشي از مفاد بندهاي فوقهپيمانكار بايد حق الزحمه خود را عالوه بر هزينه  -4

 انجام موارد زير مي باشد:به پيمانكار دراجراي وظايف اين پيمان متعهد    :ب: تعهدات پيمانكار
م حضور پرسـنل د خودداري مي نمايد و از بابت عدكارفرما از دادن اجازه كار به آن عده از پرسنل پيمانكار كه فاقد لباس كار و تجهيزات پاكيزگي فردي باشن -1

حل مطالبات از مفوق الوصف وجهي به پيمانكار تأديه نخواهد شد و معادل دستمزد آناليز شده هر نفر در هر روز درقبال هريك از افراد جريمه خواهد شد كه 
 وي كسر مي گردد.

الً  از نظافـت و نظافت و بهداشت فردي ملزم نمايد و البسه و لوازم و تجهيزات مورد استفاده كامهمواره كاركنان تحت امر خود را به پيمانكار متعهد مي گردد  -2
 بهداشت كامل مطابق استانداردهاي معمول برخوردار باشد.

هنگي هـاي خـود بـا همـاساعات غيراداري و ايام تعطيل مطابق برنامه هاي كاري كارفرما و همچنين تعطيالت رسمي همواره از نيرو پيمانكار موظف است در -3
 كارگاه حاضر بكار داشته و خدمات مورد نياز واحدهاي تابعه را به نحو شايسته اي انجام دهد. دستگاه نظارت

 پيمانكار مي بايست يك نسخه از تصوير ليستهاي پرداختي بيمه را بصورت ماهيانه به دستگاه نظارت ارائه نمايد. -4

 ه تخلفات افراد خاطي طبق آئين نامه انضباط كار مشمولين قانون كار.تشكيل كميته انضباطي كار جهت رسيدگي ب -5

 تهيه دستگاه حضور و غياب جهت پرسنل تحت پيمان. -6

 خود تسويه حساب نمايد.پايان هرسال با پرسنل زيرمجموعه در موظف است  پيمانكار -7

 كارفرمـااي نـزد  ضمين حسن انجام كار كسر و در حسـاب جداگانـهآن به عنوان ت %10از مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيتهاي ماهيانه شركت معادل  -8
دسـتگاه ت و بـا رضـاي ، اداره كار و امور اجتماعيارائه مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعيدر پايان قرارداد و در صورت اين كسور  .نگهداري مي شود

 مسترد خواهد شد. پيمانكاراز عملكرد نظارت 

 نكار با تأييد دستگاه نظارت صورت مي گيرد.ها به پيما كليه پرداخت -9

                 ه سـاعت در مـا 20 ) و جمعـه كـاريسـاعت 120 و سرنگهبان براي مسئولين ، ساعت 100نل (براي مأمور اجراييات و نگهبان پرداخت اضافه كاري به پرس -10
بـه  يني شده براي كل نيروهاي تحت پيمان تجاوز نكنـد. هرگونـه پراخـتمي باشد، در صورتي كه مجموع آن از حداكثر اضافه كار  يا جمعه كاري پيش ب

د، از ردپيمانكار براساس ساعات تاييد شده توسط دستگاه نظارت مي باشد و چنانچه هيچگونه ساعت اضافه كاري يا جمعه كاري براي كاركنان تاييـد نگـ
 اين محل هيچگونه پرداختي به پيمانكار انجام نخواهد شد.

 ) مي باشد .روزانه دستمزد /7,33(×  4/1×  كاري جمعه ساعات معه كاري با فرمول :محاسبه ج

بـه دسـتگاه  ر راپيمانكار مي بايست معاينات ادواري پرسنل تحت نظر را حداكثر تا پايان ماه ششم قرارداد انجام دهد و كارت هاي سالمت و گزارش اتمام كا -1
معرفـي  پزشكي كاركنان در مدت قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد، لذا در صورت عدم انجام معاينات، ضـمنپرداخت هزينه معاينات  نظارت تحويل نمايد.

 شركت به ادارات ذيربط، هزينه اين رديف به پيمانكار پرداخت نمي گردد.

ار و ن و مقـررات مربـوط در برابـر وزارت كـكارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار، قـانون تـأمين اجتمـاعي و سـاير قـواني -11
 اموراجتماعي سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصالح هيچگونه مسئوليتي ندارد.

 پيمانكار موظف است كسورات را به صورت واقعي به سازمان تأمين اجتماعي و اداره امورمالياتي و ... پرداخت نمايد. -12

فرمـا معرفـي ه عنوان نماينده تام االختيار خود جهت پاسخ گوئي و هماهنگي هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً بـه كارپيمانكار يك نفر را ب -13
 .نمايد
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بـه سـت اماه قبل كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده اينترنتي پيمانكار موظف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت و ليست بيمه  -14
 كارفرما ارائه نمايد.

 صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار مي باشد. در -15

م مي گـردد عالپيمانكار متعهد مي شود كه از هرگونه افزايش مزد و مزاياي كاركنان خارج از مصوبات شوراي عالي كار، وزارت اموراجتماعي كه همه ساله ا -16
خواهـد  صورت مشاهده ضمن اينكه براي پيمانكار بعدي هيچگونه تعهدي ايجاد نخواهد كرد، با پيمانكار متخلف برخورد قانوني صورت نمايد. درخودداري 

 گرفت.

رخـورد طـه بنبوده و در صورت گزارش اين گونه موارد، مطـابق قـانون و مقـررات مربو كارفرماپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل  -17
 خواهد شد.

رت تأخير ساتسويه حساب پيمانكار در پايان مدت قرارداد به منزله دريافت كليه مطالبات وي مي باشد و هيچگونه ادعايي اعم از ضرر و زيان، خسارت، خ -18
 و ...  از وي مسموع نمي باشد.

ر قبـال گونـه مسـئوليتي د هـيچ كارفرمـايش آمده بعهده پيمانكار است و پيمانكار موظف است كليه مقررات ايمني كار را رعايت نمايد و هرگونه اتفاق پ -19
 خسارت وارده ندارد.

 پيمانكار موظف است كه مصوبه شوراي عالي كار را در مورد پرسنل خود اعمال نمايد. -20

 انجام دهد. واحد سرمايه انسانيپيمانكار موظف است بكارگيري نيروي خود را با هماهنگي  -21

 افزايش يا كاهش دهد. %25كار را تا كارفرما مي تواند  -22

ضافه پرداختي ادرخواست  و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي باال در مبلغ قرارداد در نظر گرفته شده و بعداً از هيچ بابت، حق پيمانكارسود مورد نظر  -23
 .ود نمايدخمانده كه بعداً  در مورد آن استناد به جهل ندارد. به هرحال پيمانكار تأييد مي نمايد كه در خصوص اين قرارداد هيچ موردي باقي ن

رايط و شـ پيمانكار مي بايست پس از فسخ يا خاتمه پيمان به مدت سه ماه تا تعيين پيمانكار جديد، نسبت به انجام عمليات موضوع پيمان طبـق شـرح كـار -24
 و هيچگونه افزايشي به مبلغ قرارداد داده نخواهد شد. مندرج در قرارداد كار را ادامه داده و هرگونه ادعايي را از خود سلب نموده

 پيمانكار موظف است صورت وضعيت هاي خود را ماهانه طبق فرمت و فايل مورد نظر كارفرما تأييد نمايد. -25

ار بـه يست توسط پيمانكـبه صورت ميانگين لحاظ شده و ماهانه طبق تعداد مورد تأييد دستگاه نظارت و مطابق گروه شغلي مربوطه مي باهزينه مأموريت  -26
 نفرات پرداخت گردد و در صورت وضعيت لحاظ شود.

ا و ، آيين نامه هـ رراتپيمانكار مي بايست صالحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت كار و اموراجتماعي اخذ نمايد. پيمانكار بايستي كليه قوانين و مق -27
اه طول عمليات پيمان رعايت نمايد. پيمانكار مكلف است يك نفر به عنوان كارشـناس ايمنـي بـه دسـتگدستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار را در 

 ه مي باشد.ناقصنظارت معرفي نمايد. كارشناس ايمني جزء نفرات آناليز قرارداد نبوده و پرداخت حقوق و مزاياي كارشناس ايمني به عهده پيمانكار برنده م

 نحوه بكارگيري نيروهاي مورد نياز:: 2ماده 
رار گرفتـه انـد و قـنيروهاي مورد نياز خود را از بين جويندگان كار بومي كه در مراكز كاريابي دولتي و غير دولتي ثبت نام و در نوبت اشـتغال مي بايست الف ) پيمانكار 

 انجام كارهاي موضوع قرارداد را داشته باشند تأمين نمايد.كه صالحيت شهدا جانبازان و آزادگان همچنين رعايت اولويت اشتغال خانواده 
 شد.)مي با نكار اسبقپيمانيروهاي  ب) پيمانكار، كاركنان خود را از ميان افراد شايسته و با صالحيت و مورد تأييد كارفرما و به تعداد كافي بكار خواهد گرفت.( اولويت با

عايي خسارت نان خود مي باشد و چنانچه به هرنحو از ناحيه مورد بحث خسارتي وارد گرديد پيمانكار بدون هيچگونه ادپ) بديهي است پيمانكار مسئول اعمال كليه كارك
 وارده را مطابق نظر كارفرما تأمين نمايد.

پيشـينه و گـواهي تندرسـتي و  به تشخيص كارفرما) باشند و داراي برگ عـدم اعتيـاد و سـوءواجد صالحيت شخصي و اخالقي (ج) كليه كاركنان مي بايست مجرب و 
 بهداشت بوده و الزاماً شايستگي كار موضوع قرارداد را دارا باشند.

 د) بكارگيري افراد بازنشسته يا خريد خدمت (شهرداري يا هراداره ديگري) در جهت تأمين نيروي انساني از سوي پيمانكار ممنوع مي باشد.
ي معرفـي في مابين فسخ و پيمانكار به مراجع قضاي مي شود درصورت مشاهده، قرارداد نوع و برابر قانون جرم محسوبهـ) بكارگيري اتباع غيرمجاز دركليه خدمات مم

 مي گردد.
 دستگاه نظارت و حدود اختيارات آن:: 3ماده 

حـق دارد بـا  دستگاه نظـارت. واگذار شده است نسانيسرمايه انظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار به موجب قرارداد تقبل نموده است از طرف كارفرما به مسئول      
رداخت وجه بـه پ ه عمل آورد.توجه به مفاد و مندرجات قرارداد و اسناد و مدارك منضم به آن به عنوان نماينده كارفرما در اجراي عمليات موضوع قرارداد نظارت دقيق ب

 اساس تأييد دستگاه نظارت صورت مي پذيرد.و بر  پيمانكار فقط در مقابل اجراي صحيح تعهدات موضوع قرارداد
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 اقامتگاه قانوني طرفين قرارداد:: 4ماده 
ه شود مي بايست بـ ها و اخطارهاي مقرر در اين قرارداد و هرگونه مطالبي كه به تعهدات هريك از طرفين مربوط بوده و الزم است به طرف ديگر اطالع داده كليه ابالغ     

 اخذ رسيد تسليم و يا با پست سفارشي، نمابر و امثالهم به آدرسهاي مندرج در قرارداد ارسال شود.نماينده ذيربط در قبال 
د درغيراين صـورت روز قبل از تغيير آن، مراتب را كتباً  به طرف ديگر اعالم دار 15هرگاه هريك از طرفين قرارداد نشاني خود را در اين مدت تغيير دهد موظف است      

 به نشاني مذكور ارسال و ابالغ شده تلقي مي گردد.كليه مكاتبات 
 : ساير شرايط :5ماده 

 گردد. ضبط ميحسن انجام تعهدات قرارداد فسخ و ضمانت نامه  ،درصورت كشف هرگونه رفتار حاكي از سوء نيت و اعالم خالف واقع (در زمينه ارائه سوابق) -2

  به كارفرما اعالم گردد.وز كتباًر 5هرگونه تغيير در وضعيت شركت مي بايستي ظرف  -3

به انجام  داد نسبتپيمانكار موظف است در ابتداي قرارباشند. اديو عدم اعت نهيشيعدم سوء پ يگواه يدارا يستيبا مانكاريپ يپرسنل بكار گرفته شده از سو -4
حد حراست ارت و وااه از شروع قرارداد به دستگاه نظتست عدم اعتياد و ارائه گواهي سوء پيشينه جهت كليه كاركنان اقدام و نتايج را حداكثر پس از يك م

        ه عهده كاركنان ريال جريمه از صورت وضعيت كسر مي گردد.(هزينه انجام ب 500,000ارائه نمايد. بديهي است پس از پايان اين مدت به ازاي هر نفر مبلغ 
 مي باشد).

 د ضروري كه به سالمت افراد مربوط است كارت سالمت بهداشت ارائه نمايد.متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت در موار پيمانكار -5

 پاسخگو است. كارفرماضمانت حسن رفتار و اخالق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده پيمانكار بوده و پيمانكار در مقابل  -6

 ونخواهـد نمـود  رمـاكارف كاركنانآن هرگز اقدام به ارتشاء و يا تباني با هريك از پيمانكار تعهد مي نمايد در زمان انعقاد قرارداد و نيز در مرحله اجراي مفاد  -7
يشان بـه ، و معرفي مشاراليهم به مراجع قضايي و قانوني، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اكارفرماچنان چه خالف آن ثابت شود ضمن فسخ قرارداد به نظر 

مينات و محاسبه و از محل مطالبات و يـا سـاير تضـ كارفرما توسطات وارده در نتيجه فسخ قرارداد رأساً  ضبط و وصول خواهد شد و كليه خسار كارفرمانفع 
 اموال شخصي طرف قرارداد استيفاء خواهد شد.

 از جانب شركت كنندگان الزامي است.»  1337منع مداخله كاركنان دولت ... مصوب « رعايت مفاد قانون  -8

 متصوره برندگان مناقصه به غير مطلقاً ممنوع مي باشد.انتقال و واگذاري هرگونه حقوق  -9

يلي از انجام هردلدرصورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه شركت كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به  -10
 دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجراي تعهـدات و اخـذموضوع قرارداد سرباز مي زند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق 

 خسارت (طبق مقررات) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد. 

و  ، لباسر، حق شيپاداشاست رديف هاي مربوط به  بر اساس مصوبه شوراي عالي كار محاسبه و به پيمانكار ابالغ مي گردد. الزم به ذكر جديد هرگونه افزايش -11
 همچنين سود پيمانكار مشمول تعديل نمي باشد.

شـده اسـت.   مشغول فعاليت مي باشند در نظر گرفتهمربوطه نفر نيروي اجرائيات كه خارج از واحد  1نفر از نيروهاي حراست و  5فقط براي توضيح: پرداخت هزينه لباس 
 س فرم را كارفرما تهيه مي نمايد.براي مابقي نيروها لبا

تعـديل  در صـورت كـاهش وتقليل نيروها از اختيارات كارفرما مي باشد و هر زمان كه صالح بداند و تشخيص دهد نسبت به تقليل نيروها اقدام خواهد نمود. -12
 ز مبلغ قرارداد كسر مي شود.يمت انيرو براساس جدول طرح طبقه بندي ارائه شده از سوي پيمانكار و طبق اعالم دستگاه نظارت ق

بـق طيـتم هزينه عائله مندي (حق اوالد) طبق تعداد تأييد شده توسط دستگاه نظارت به پيمانكار پرداخت مي گردد و در صورت كسر يا اضافه شـدن ايـن آ -13
 موع نمي باشد.تعداد تأييد شده دستگاه نظارت مبلغ صورت وضعيت كسر/ اضافه مي گردد و هيچ گونه ادعايي در اين خصوص مس

 بايد طرح طبقه بندي مشاغل اعالم شده اداره كار و اموراجتماعي را در مورد كاركنان خود رعايت نمايد. پيمانكار -14
يمانكـار پكـار در هر زمان از قرارداد كه كارفرما تشخيص دهد قرارداد مذكور به صرفه و صالح نيست و تصميم  به واگذاري كار به شكل حجمي نمايد خاتمه  -15

 اعالم و پيمانكار حق هيچگونه اعتراض و ادعاي خسارتي ندارد.

 موارد پيش بيني نشده درصورت لزوم در متن قرارداد  لحاظ مي گردد. ساير -16

 ريحسين صف                                                                                                       
 بندرماهشهرشهردار                                                                                                        
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 »1401/      /      مورخ                 برگ پيشنهاد قيمت مناقصه شماره   «
 نفر نيروي انساني واحدهاي حراست، مخابرات و اجرائيات 119 تأمينموضوع مناقصه : 

ز شـرايط آگـاهي كامـل ا بدين وسيله اينجانب / اينجانبان                 نماينده شركت                   دارندگان امضاء تعهد آور شركت پس از بررسـي و     
 مناقصه و كليه مندرجات دفترچه پيمان و با اطالع از كليه شرايط و عوامل موجود تعهد مي نمايم.

 انجام دهم .و جدول زير  صفحه) چهار( برگا مطابق آناليز ارائه شده پيوست اين بق را عمليات موضوع مناقصه فو .1

 21,091,013,097)ناخالص كل نفرات در ماه (ريال
 سود ماهانه پيمانكار به ازاي هر نفر (ريال)
 )سود ماهانه پيمانكار براي كليه نفرات (ريال
 ساير كسورات قانوني سهم پيمانكار (ريال)

  (ريال) با سود پيمانكار و ساير كسوراتجمع كل پيمانكار براي يك ماه
  )جمع كل براي يك سال با سود پيمانكار و ساير كسورات (ريال

جمع كل به حروف:

 
 ** سود ماهانه حتماً بايد به صورت ريال درج گردد و ارائه سود به صورت درصد پذيرفته نمي باشد.

 

 د قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه :چنانچه اين پيشنهاد مور .2
چه پيمـان، م به اسناد و مدارك مناقصه امضاء نمايم و همراه تضمين انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد و دفترالف) قرارداد را براساس فرم منض

 روز از تاريخ ابالغ تسليم نمايم. 7حداكثر ظرف 
 مايم كه كليه ضمائم و اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.ب) تأييد مي ن

يم و مربوطـه تنظـ قـراردادج) بدينوسيله موافقت و تأكيد مي نمايم كه هرگاه اين پيشنهاد مورد قبول آن شهرداري قرار گيرد تا موقعي كه 
 جرا براي اينجانب تلقي گردد.مبادله نشده است اين پيشنهاد به عنوان يك تعهد الزم اال

مت به شرح د) اين شركت با اظهار و اعالم اين مطلب كه كليه مندرجات دعوتنامه و بندهاي فوق الذكر را مطالعه نموده است نسبت به ارائه قي
 ذيل اقدام مي نمايد:

 ي شود.تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب م .3
 ين خصوصااطالع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي را در  .4

 ندارد .

در كت شرايط شر 7تضمين موضوع بند (به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد،  راتضمين شركت در مناقصه  .5
 را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.مناقصه) 

 
 
 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :

 

 شركت / پيمانكاري هرو امضاءم                                                                                                                                 
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 دپستيك                        به نشاني :           با شناسه حقيقي / حقوقي                                               (نام متقاضي)نظر به اينكه          

 .شركت نمايد    (موضوع ارجاع كار)    مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 يال تضمين تعهد مي نمايدر      (نام كارفرما / ذينفع)   برابر مبلغ                         درمقابل             (نام متقاضي)از       (نام ضامن)                     

اني ار در پايگاه اطالع رسكموضوع ارجاع  اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و        (نام ضامن) به    (نام كارفرما / ذينفع)     چنانچه

يال ر                               انتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا ميزان  مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضم مناقصات/ معامالت درج شده و

ثبات انكه احتياجي به بدون اي(نام كارفرما/ ذينفع)    مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي (نام كارفرما / ذينفع)      هرمبلغي را كه

 دازد.بپر   ذينفع) /(نام كارفرما حواله كرد       در وجه يا  اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،استنكاف يا 

 شد.معتبر مي با(سه ماه تا آخرين تحويل پيشنهاد)       مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

خواهد مدت اين ضمانت ننتواند يا (نام ضامن)    براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه       (نام كارفرما/ ذينفع)   اين مدت بنا به درخواست كتبي       

است بدون اينكه احتيـاجي  متعهد   (نام ضامن)نمايد ،   نتمديد  ها موفق بر     (نام ضامن)   موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و    (نام متقاضي)نامه را تمديد كند و يا    

 پرداخت كند.(نام كارفرما/ ذينفع)        به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد  

ت ، جه اعتبار ساقط اسمطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ، خود به خود باطل و از در    فع)(نام كارفرما/ ذينچنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي        

 اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

رت ضـبط بـود. در صـو هـددرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشـار ميسـر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 
 
 
 
 
 



8 مورد قبول است. ، خوانده شد ؛ اولمرحله  و اجرائيات واحدهاي حراست، مخابراتنفر نيروي انساني  119اسناد مناقصه تأمين 

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 
 

 مربوط به مناقصه:
 مخابرات و اجرائيات نيروي انساني واحدهاي حراست، نفر  119تأمين پروژه 

ولت مصوب عامالت دماين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله كارمندان دولت در      
ضمين شركت تا مردود و ارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق رنمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق د  1337دي ماه 

 در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
ات و خالف اظهار اء نمايدهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط را امض     

ي از كار را يا قسمت مدت پيمان به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند دراين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و فوق در خالل
ا ر اجراي كار رن و تأخياثر فسخ پيما به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در

 از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.
به  الفاصلهبراتب را ماين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد      

ق نها كارفرما حاند نه تع نرساطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطال
ز اموال اين اخيص خود ر در اجراي كار را نيز بنا به تشدارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخي

 پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
              مربوطه  ازات هايمضافاً  اين كه پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستحق مج     

 مي باشد.
 خ :          /      /                                                        نام پيشنهاد دهنده:تاري

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :
 


