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 نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور:

 مهر و امضاء مجاز تعهدآور:

 رج جمله مورد قبول است:محل مهر شرکت و د

 میجمناقصه واگذاری امور خدماتی و ح شرکت دررایط ش

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

کنندگان تقاضا می از شرکت  10/2/98و   3/2/98مورخ  خراسانره در روزنامه شپیرو آگهی منت

آبدارخانه، نظافت، نقلیه و ذاری خدمات مربوطه به گشرایط مقرر در مناقصه وا ن رعایتشود ضم

شرکت نموده و  1398 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در سال اظت از ساختمانفح

ی یاعالم نمایند، ضمنا زمان بازگشا تا آخر وقت اداری 28/2/98 تاریخ تانهادی خود را شقیمت پی

صبح در دفتر مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان  10:00راس ساعت  29/2/98 شنبهیکپاکتها روز 

 می باشد. 

به  دوم آگهی درجمتقاضیان شرکت در مناقصه الزم است جهت دریافت اسناد و مدارک از تاریخ 

س از دریافت مدارک و پدبیرخانه سازمان مراجعه نموده و به  13الی  حصب 8روز از ساعت  10مدت 

سازمان تحویل و رسید  ذیل به دبیرخانه شرحنظر پیشنهاد خود را تنظیم و به بازدید از محل مورد 

 . دریافت دارند

 موضوع مناقصه:  ـالف 

انجام وظایف مربوط به امور خدماتی آبدارخانه، نظافت، نقلیه و حفاظت از ساختمان های سازمان 

متر مربع با  2600 تقریبیمدیریت و برنامه ریزی اردبیل برای ساختمانهای اداری با حدود مساحت 

 فضای پارکینگ و اداری می باشد. 

 ـ شرایط مناقصه: ب

ت کلیه نظرات اسیمانکار مکلف پهده کارفرما بوده و عاعالم چگونگی و نحوه انجام تعهدات به ـ 1

 نماید.  ا به نحو مطلوب و قابل قبول اجراو برنامه های اجرائی کارفرما ر

 زیر می باشد: شرحمناقصه به  وعایام و ساعات انجام تعهدات موض ـ2

 14:30الی  صبح ٧:00شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ـ الف 

 ظهر  13:30ی ال صبح ٧:00نبه ساعت شزهای پنجرو ـب 
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 ر خواهد بود. تغییفوق بنا به تشخیص کارفرما قابل  ساعات

 ساعته و بدون تعطیلی خواهد بود.   24 هبانی از ساختمانگامور مربوط به ن ـ ج

الف، )داوطلبان شرکت در مناقصه باید بیشنهاد خود را در پاکت های سربسته و الک و مهر شده  ـ1

 . قرارداده و در موعد مقرر تحویل دبیرخانه سازمان نمایند (ب و ج

الزم به ذکر است که در روی پاکتها باید موضوع و نوع مناقصه نام و نشانی یبشنهاد دهنده و تاریخ 

ای مجاز شده و در مهلت مقرر با اخذ رسید و تاریخ وصول به دبیرخانه سازمان تسلیم با مهر و امض

بعد از انقضای مهلت تحویل ترتیب اثر  میی فاقد الک و مهر و پاکتهای تسلیتسلیم گردد پاکتها

 . داده نمی شود

مناقصه اسناد و مدارک مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار داوطلبان مشارکت در ـ 2

قرارداده می شود باید بر طبق شرایط مناقصه و اسناد ضمیمه آن و سایر دستورالعملها و مقررات 

به دستگاه مناقصه گزار تسلیم ی )الف(، )ب(، )ج( سایر مدارک درخواستی در پاکتها تنظیم و همراه

 . دشی باک مناقصه مفناد الینج در شرایط عمومی و خصوصی مناقصه جزو اسرگردد، موارد مند

ا قراردادن شرط، بمدارک مناقصه را بدون تغییر، و  شنهاد دهنده موظف است تمام اسناد ویپ ـ3

 . تکمیل و با مهر و امضا، به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید

ه ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم گونط، هیچ شرهای مناقصه نباید دارای قید و یشنهادپ ـ4

یشنهاد مشروط پاسناد و مدارک مناقصه یا ارائه  وجود خدشه یا نقص دردر صورت . خوردگی باشد

 . شنهاد مردود و در مناقصه شرکت داده نخواهد شدپیو مبهم و یا نداشتن تضمین کافی 

یشنهاد دهنده باید پس از بررسی دقیق اسناد و مدارک و با آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا پـ  ٥

لیات ضمن بازدید کامل از ساختمانهای موضوع مناقصه، مدارک عمو مسئولیت و نحوه اجرای 

 . درخواستی را به طور کامل تنظیم و در مهلت مقرر نسبت به تحویل آن اقدام نماید

 باشد (مورد قبول است)تمام اسناد و مدارک باید ممهور به مهر شرکت با قید  ـ6

 . جاز استمر دلیل دهای ارائه شده بدون ذکسازمان در رد یا قبول پیشنها ـ٧
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در دو نوبت در روزنامه خراسان به استناد معرفی اداره کل ارشاد و فرهنگ  ج آگهیرهزینه د ـ8

 . به عهده برنده مناقصه می باشد اسالمی

شرکت در مناقصه از طریق سامانه بوده و بازگشایی پاکات مناقصه در موقع مقرر از ـ 9

دریافت اسناد مناقصه به صورت دستی مقدور نمی طریق سامانه انجام خواهد شد و از 

 باشد.

مبلغ کل  %10یمانکار موظف است هنگام عقد قرارداد جهت تضمین انجام تعهدات معادل پ ـ10

ضمانت نامه مذکور در . قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانکی بابت تضمین به کارفرما تسلیم نماید

 . به نحو احسن عودت داده خواهد شدپایان قرارداد به شرط انجام تعهدات 

شرکت هایی که کمتر از سه سال سابقه کار دارند در صورت برنده شدن باید ضمانت نامه : تبصره

 . ارائه نمایند %20بانکی به میزان 

ن برنده در جلسه عییبرای ت ء(آنالیز بها)ه ریز قیمت ئخیص کارفرما و در صورت نیاز، ارابه تش: توجه

اشتن آنالیز قیمت از سوی شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه دلذا همراه . الزامی استمناقصه 

 . بازگشائی پاکت ها الزامی می باشد

سازمان در ، ایجاد حق برای شرکت کننده نمی نماید و دشنهاپیدر مناقصه و ارائه ف شرکت صر ـ10

 . تصمیم خواهد گرفتشنهادها با رعایت صرفه و صالح خود پیرد یا قبول هر یک از 

 رداده شودقرا «الف»مدارک و اسنادی که باید در داخل پاکت 

در وجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  دویست میلیون ریالضمانتنامه بانکی به میزان : الف

 بانک ملی حساب سایر منابع 21٧04٥0813001شماره حساب اردبیل 

 ندداده شو رارق «ب» کتک و اسنادی که باید داخل پارمدا

 م اطالعات مربوط به سوابق شرکت رف ـ1 

رسمی به همراه  روزنامهآگهی تاسیس  برگیر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه، صوت ـ2

 . مجاز برای اسناد مالی و تعهد اور ضارندگان حق امداآخرین تغییرات ثبتی در مورد 
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تبط با موضوع در سایر ادارات و سازمانهای مر هصه گر مربوط به قراردادهای منعقدمناقسوابق  _3

 دولتی و خصوصی

  .امضاء تعهد آور با تصویر کارت ملیحه اول شناسنامه دارندگان حق فویر صصت ـ4 

عمومی و خصوصی یا آگهی مناقصه  احتماال در شرایطاسناد و مدارک مناقصه و مواردی که  یرساـ ٥

 . ار می باشدزو موره نیاز دستگاه مناقصه گ گردیدعمومی مشخص 

 1398 – 1399صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به سال ـ تصویر گواهی 6

 ی شرکتتوانمندی های کاری، مالی و مهارتمستندات موید  ـ ٧ 

  در معامالت دولتیشمول قانون منع مداخله کارکنان  ـ برگ اعالم عدم8

لیست رتبه بندی از وزارت کار که نامه شرکت در آن مشخص شده باشد و ارائه رضایت ـ تصویر 9

 .نامه از سوی سازمان قبلی طرف قرارداد

 قرارداده شوند« ج»مدارک و اسنادی که باید در داخل پاکت 

 فرم ریز قیمت )آنالیز بها( برای حقوق یک نفرـ 1

 ـ برگ پیشنهاد قیمت2

 عمومی مناقصه تمشخصا

مزد شورای عالی کار، ت حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود طبق تعیین خیمانکار ملزم به پرداپ ـ1

 . طبقه بندی مشاغل بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت با رعایت

 اداش، بن کارگریپاز دستمزد، رداخت حقوق کارگران اعم پسازمان نظارت کامل بر نحوه  _ 1تبصره 

ذکور را بر طبق قانون وزارت کار مانکار متعهد است موارد مپیو سایر مزایا را خواهد داشت و 

 . رداخت نمایدپ

 . اغل می باشدشطبقه بندی م رحیمانکار ملزم به اجرای طپ ـ 2تبصره 
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یمانکار موظف است در پایان هر ماه با ارائه اظهار نامه شعبه، دایر بر پرداخت حق بیمه ماه پ ـ 2

تیبانی و گذشته نسبت به درخواست وجه اقدام نماید که پس از تایید مدیریت اداری مالی و پش

 . ماهانه قرارداد توسط امور مالی به پیمانکار پرداخت می شود لغکسر کسورات قانونی، مب

 وعیای کلیه کارکنان موضپیمانکار می بایست توان مالی پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزا ـ3

 . قرارداد را داشته باشد

هیچ بابت بعدا حق درخواست رفته و از گاد خود کلیه هزینه ها را در نظر یشنهپدر  ـ پیمانکار 4

یشنهاد مطالعات کافی پتایید می نماید که هنگام تسلیم  یمانکارپرداخت نخواهد داشت، پاضافه 

 نیست.به عمل آورده و هیچ گونه جهل به قانون از پیمانکار پذیرفته 

 . سال و اتباع خارجی را ندارد 18اده از کارگران زیر فپیمانکار حق است ـ٥

، عدم سوء پیشینهپیمانکار موظف است برای کلیه کارکنان خود قبل از شروع به کاربرگ  ـ 6

ه یا معافیت در مورد مشمولین از فپایان خدمت وظی و روحی و میدیه یا گواهی سالمت جسییتا

 . ارائه نمایدمبادی ذیصالح 

ا از هر یک از افراد طرف قرارداد مه در صورت اعالم عدم رضایت کارفریمانکار تعهد می نماید کپـ ٧

 . ساعت وی را تعویض و فرد با صالحیتی را جایگزین نماید 48شرکت، ظرف مدت 

 های ارائهملشخصات و دستورالعمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع پیمان را طبق مپیـ 8

 . ف قرارداد انجام دهدرترین روشهای اجرایی توسط افراد طبا به شده توسط سازمان و

یمانکار الزم است از وجود پرسنل پفیت نگهداری هر چه بهتر مجموعه، کی ءبه منظور ارتقا ـ 9

 .آزموده و مجرب استفاده نماید

را با هزینه خود به  الزمپیمانکار موظف است در جهت ارتقا، سطح کیفی خدمات، آموزش های  ـ10 

 . ای نیروهای خود درمحل سازمان برگزار نمایندرصورت فصلی ب

تعطیالت رسمی و کارگری و ایام مرخصی افراد باید طوری تنظیم گردد که هیچگونه لطمه ای  ـ11

 . به انجام صحیح موضوع قرارداد وارد ننماید
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پرسنل خود را برای اداره کار و امور مان منعقده با پییک نسخه از پیمانکار موظف است  ـ12

 .اجتماعی و سازمان ارسال نماید

ر نماینده دارای تجربه کافی در زمینه خدمات و فداد موظف است یک نقرار طرف پیمانکار ـ13 

ن نماینده تام به عنواشرکت در سازمان باشد(  کارکنان)می تواند یکی از مورد تایید کارفرما را 

اسخگویی و ایجاد هماهنگی های الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتبا پاالختیار خود جهت 

 . به کارفرما معرفی نماید

نماینده پیمانکار حتما باید در اوقات کار در محل سازمان حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت  ـ14

 . سرپرستی و نظارت او انجام شود

را به تشخیص کارفرما مطابق با نیازهای موردی  پیمانکار متعهد است در همه شرایط کلیه امورـ 1٥

 . سازمان انجام نماید

ولیت واریز ئبق مقررات از هر پرداخت کسر و مسمالیات، حق بیمه و کلیه کسورات قانونی طـ 16

 .باشد میمانکار پیآن به عهده 

است و پیمانکار خروج کلیه اموال از داخل سازمان به بیرون با هماهنگی کارفرما امکان پذیر  ـ1٧ 

 . ج نمایدرنمی تواند بدون هماهنگی با کارفرما در طول شبانه روز آنها را از سازمان خا

قرارداد را به اشخاص حقیقی یا  وعیمانکار نمی تواند به هیچ وجه تمام و یا قسمتی از موضپ ـ19

 .حقوقی دیگر واگذار نماید

دستورالعملهای مربوط لباس مناسب و پیمانکار موظف است با رعایت قوانین کار و  ـ 20 

تمانها تهیه و تحویل خبانان سای ها و نظافتچی ها و نگهچدالشکل با نظر سازمان برای آبدارمتح

 . نماید

مبلغ کل قرارداد اضافه و یا  % 2٥حجم عملیات مورد قرارداد می تواند با موافقت کارفرما تا  ـ21

کارکنان شرکت در صورت اضافه شدن از آن محل که سایر پرداختی ها به . کسر گردد

 پرداخت می گردد.

به  (کتبی یک ماهه)کارفرما می تواند در صورت عدم رضایت از نحوه اجرای کار با اطالع قبلی  ـ22
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از شرکت کنندگان واجد پیمانکار این قرارداد را یک طرفه فسخ و با پیمانکار تسویه نموده و با یکی 

 . نمایدمان پیشرایط عقد 

می بایست کلیه موارد ایمنی را رعایت نموده و چنانچه در حین انجام امور کارهای  ـ پیمانکار 23

احت و یا فوت پرسنل گردد و یا بر اثر فعل رخ دهد که منجر به صدمه، جرموضوع قرارداد حادثه ای 

از این بابت  (سازمان)ث وارد آید کارفرما ثالو یا ترک فعلی خسارتی به سازمان، شخص یا اشخاص 

 .به عهده بیمانکار می باشد هیج گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه مسئولیتها

به مجموعه سازمان که بنابر تشخیص سازمان،  (جزئی و کلی) در صورت بروز هرگونه خسارت ـ24

 مانکار متخلف محسوب گردد، مسئولیت کلیه خسارات وارده و جبران خسارت به عهدهیپرسنل پ

 . پیمانکار خواهد بود

شرکت ملزم به ارائه گواهی و تاییدیه رضایت از عملکرد، از وزارتخانه، سازمان و یا مراکزی که  ـ2٥

 . باشدمی آنها قرارداد همکاری داشته است با 

ولیت مدنی ئد قرارداد نسبت به انجام بیمه مسشرکت پیمانکار موظف است در ابتدای عق ـ26

 . رکنان طرف قرارداد خود را انجام و رونوشت آن را به سازمان تسلیم نمایدکارفرما در قبال کا

از اعالم نتیجه مناقصه  پسته فشرکت در مناقصه که ظرف مدت یک ه برنده اول سپرده ـ 2٧

ع سازمان ضبط فداد یا انجام معامله نباشد، به نحاضر به تسلیم تضمین انجام تعهدات و تنظیم قرار

 . می شود

ین نامه ئآ 3٥زایده در معامالت عمده موضوع ماده مناقصه و مکلیه دستورالعمل نحوه انجام ـ 28

 . ک این قرارداد می باشدفالین ایطمالی و معامالتی جز، شر

اعت استراحت برای هر س 48ساعته حضور و  24ـ نگهبانی در سازمان به صورت 29

 000/300) وعده غذا دوانان می باشد که شرکت موظف است ضمن تهیه کدام از نگهب

نسبت به پرداخت حق شیفت و جمعه کاری و تعطیل  شیفت برای نگهبان ریال روزانه(

 نمایند. اقدامکاری طبق قانون کار 

نفر می باشد و  12 هـ تعداد نیروهای مورد نیاز برای انجام فعالیتهای مورد اشار30
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 نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور:

 مهر و امضاء مجاز تعهدآور:

 رج جمله مورد قبول است:محل مهر شرکت و د

طبق قانون به عهده  حقوق و دستمزدبا افزایش  99پرداخت حقوق فروردین سال 

 ی باشد.شرکت طرف قرارداد م

ایگزین برای کارکنان در به معرفی و بکارگیری فرد جـ پیمانکار موظف است نسبت 31

الجی اقدام نماید و برای نگهبانان به لحاظ اینکه امکان ایام مرخصی استحقاقی و استع

گیری جایگزین غیر وجود ندارد، لذا از پرسنل نگهبان که در استراحت می باشند کارب

 استفاده نموده و مبلغ حقوق جایگزین را در لیست حقوق لحاظ و پرداخت نماید.


