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آگهی مناقصه ایجاد و احداث تصفیه خانه کشتارگاه دام شهرداری شهربابک
نوبت اول
شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند  8صورتجلسه شماره 140مورخ1399/02/20شورای محترم
اسالمی ایجاد و احداث تصفیه خانه کشتارگاه دام خود را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار
نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از انتشار نوبت
دوم این آگهی نسبت به اخذ اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای
هفتم تیر ساختمان شهرداری شهربابک مراجعه نمایند.
شرایط:
-1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
-2حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.
-3جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ  300.000.000ریال (سیصد میلیون ریال ) الزامی
میباشد.
-4سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.
-5سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
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فرم دعوتنامه شرکت در مناقصه
به  :شرکت
از  :شهرداری شهربابک
موضوع  :دعوت به مناقصه عمومی ایجاد و احداث تصفیه خانه کشتارگاه دام شهرداری شهربابک
-1اطالعات مناقصه:
-1-1موضوع مناقصه :ایجاد و احداث تصفیه خانه کشتارگاه دام
-1-2مبلغ برآورد اولیه  6.000.000.000:ریال(شش میلیارد ریال)
-1-3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300.000.000:ریال
-1-4مدت انجام کار :شش ماه
-1-1کارفرما  :شهرداری شهربابک
-1-6کار گروه نظارت :خدمات شهر شهرداری
-1-7دستگاه مناقصه گذار  :شهرداری شهربابک
-1-8محل اجرای کار :شهربابک
-1-9نحوه تحویل و تسلیم اسناد مناقصه و پیشنهادها:
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این مناقصه و تکمیل ؛ آنها را طبق
دستورالعمل مندرج در بند  4این دعوتنامه در پاکتهای سربسته و ممهور ،حداکثر تا پایان وقت
اداری(ساعت )14روز شنبه مورخ 1399/06/22حضوراً به واحد دبیر خانه شهرداری واقع در شهربابک بلوار
شهدای هفت تیر ساختمان مرکزی تحویل نمایند.
تبصره :1بدیهی است پس از تاریخ مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره :2چنانچه هر یک از متقاضیان پس از دریافت اسناد و مدارک مایل به شرکت در مناقصه نباشد
مقتضی است مراتب را کتباً به واحد امور قراردادها اعالم نمایند.
تبصره :3اسناد مناقصه در ساعتهای اداری تسلیم می گردد.
-1-10نشانی محل تسلیم اسناد مناقصه به متقاضیان:
شهربابک بلوار هفت تیر ساختمان شهرداری دبیرخانه شهرداری
-1-11نشانی محل تحویل پاکت های پیشنهادی به دستگاه مناقصه گذار:
شهربابک بلوار هفت تیر ساختمان شهرداری دبیرخانه شهرداری
-1-12محل برگزاری و زمان تشکیل کمیسیون مناقصه
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محل برگزاری کمیسیون مناقصه در شهرداری به نشانی شهربابک بلوار هفت تیر ساختمان شهرداری دبیرخانه
شهرداری و تاریخ تشکیل آن روز یک شنبه مورخ  1399/06/23راس ساعت  8صبح می باشد که این
کمیسیون حسب آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به اعالم نظر خویش اقدام خواهد نمود .حضور یک نفر
نماینده از طرف پیشنهاد دهنده قیمت در کمیسیون مناقصه مجاز است.
-2شرایط اولیه شرکت در مناقصه:
-2-1تضمین شرکت در مناقصه:
ارائه مبلغ 300.000.000ریال (سیصد میلیون ریال) تضمین شرکت در مناقصه که بایستی به یکی از صورت-
های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف ( به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود.
الف – ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما) شهرداری شهربابک(
ب –واریز نقدی به شماره  1335160769نزد بانک ملت ولیعصر
تبصره :4مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی فوق باید حداقل  3ماه از تاریخ صدور بوده و برای سه ماه دیگر
قابل تمدید باشد وعالوه برآن ضمانتنامههای بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شود.
تبصره :5ضمانتنامه در صورتی که شرکت کننده شخص حقوقی باشد باید بنام شخص حقوقی و چنانچه
شخص حقیقی باشد بنام همان شخص صادر شده باشد.
تبصره :7ضمانتنامه می بایست بدون خط خوردگی و ابهام و خدشه باشد و همچنین تضمین های ) الف و
یا ب (کمتر از مبلغ اعالمی پذیرفته شده نیست.
-2-2صالحیت کار :رتبه  3آب و فاضالب از سازمان برنامه و بودجه کلیه شرکت کنندگان الزامی است.
تبصره :7در زمان بازگشایی پاکتها ،صالحیت ارائه شده شرکت می بایست دارای اعتبارالزم باشد لذا
شرکتها می بایست دقت داشته باشند در زمان تحویل پیشنهادها مدت اعتبار صالحیت آنان کافی و جواب
گوی مدت زمان انجام مراحل مناقصه در زمان بازگشایی و در صورت برنده شدن مدت زمان انجام مراحل
انعقاد پیمان باشد .بدیهی است در صورت پایان مدت اعتبار صالحیت  ،در زمان بازگشایی پاکتها در
کمیسیون  ،منجر به رد پیشنهاد و برای برنده مناقصه در زمان انعقاد پیمان منجر به ضبط سپرده شرکت در
مناقصه و بعد از انعقاد و صدور پیمان و در صورت عدم تمدید بموقع  ،طبق مفاد پیمان منجر به ضبط
سپرده تعهدات و فسخ پیمان خواهد شد.
 -3سایر شرایط مناقصه:
-3-1کلیه شرکتهای پیشنهاد دهنده توجه فرمایند که دادن پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط مناقصه و
تکالیف شهرداری بوده و لذا نمیتوانند هیچگاه اظهار به جهل نموده و لذا حق هرگونه اعتراض و ادعایی
را از خود سلب مینمایند.
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-3-2شهرداری مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم ،مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای
مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد.
-3-3شهرداری مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض یا وجوهی را که قانونا بابت معامله به طرف
قرارداد تعلق می گیرد وفق قوانین و مقررات از بهای کارکرد یا کاالی تحویلی در موقع پرداخت مطالبات
او کسر کند.
-3-4شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است .در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد گردید.
-3-5پیشنهادها باید به صورت مبلغ کل به عدد و حروف در برگ ارائه پیشنهاد قید گردد.
-3-6مدت اعتبار پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
-3-7هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی ( در صورت لزوم )به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-3-8برنده مناقصه پیشنهاد دهنده ای است که کلیه شرایط مناقصه را پذیرفته و رعایت نموده و قیمت کل
پیشنهادی وی در برگ پیشنهاد قیمت نسبت به قیمت پیشنهادی سایر شرکت کنندگان حائز حداقل قیمت
مناسب به تشخیص کمیسیون باشد و نفر دوم مناقصه  ،پیشنهاد دهنده دیگر از بین شرکت کنندگان است
که شرایط مناقصه را احراز نموده و تفاضل قیمت پیشنهادی وی از پیشنهاد نفر اول حداکثر معادل سپرده
تضمین شرکت در مناقصه باشد در غیر این صورت مناقصه نفر دوم ندارد .تضمین نفرات اول و دوم و سوم
مناقصه تا مبادله پیمان با نفر اول و یا دوم یا سوم) حسب شرایط مناقصه (نگهداری میگردد و پس از
مبادله پیمان و سپردن تضمین اجرای تعهدات از سوی پیمانکار منتخب ،سپرده مذکور آزاد میگردد.
تبصره: 11در صورتی که ))حائز حداقل بها ((بیش از یک نفر باشد برنده مناقصه با نظر کمیسیون عالی
معامالت انتخاب خواهد شد.
-3-9چنانچه برنده مناقصه) پیشنهاد دهنده حائز حداقل قیمت مناسب (حداکثر بمدت هفت روز از تاریخ
ابالغ به وی برای مراجعه و مبادله پیمان حاضر نشود مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بنفع کارفرما ضبط می-
گردد و کار به نفر دوم که تفاضل قیمت پیشنهادی وی از پیشنهاد قیمت نفر اول  ،حداکثر به میزان سپرده
تضمین شرکت در مناقصه باشد ،واگذار خواهد شد
و در صورتیکه نفر دوم نیز در موعد فوق  ،از امضا پیمان خود داری نماید ضمانت نامه وی نیز ضبط می
گردد(.نحوه رفتار با نفر سوم نیز به مانند نفر دوم میباشد)
-3-10کمیسیون مناقصه از روز قرائت پیشنهادها طبق قوانین و مقررات و آئیننامه مالی شهرداریها ،نتیجه را
اعالم خواهد نمود.
-3-11رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه ها  ،مشارکت در مناقصه ورعایت مهلت ها ی مقرر ،به
معاونت برنامه ریزی و یا مرجع صادر کننده صالحیت پیمانکاران اعالم میشود تا با پیمانکاران متخلف
براساس ضوابط مربوطه رفتار شود.
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 3-12کسور قانونی  :تمامی کسور قانونی بر عهده پیمانکار می باشد که آخرین قوانین و مقررات و
دستورالعملها و بخشنامهها مالک عمل قرار می گیرد.
-3-13مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات خواهد بود که در صورت ثبت نام پیمانکار در
اداره دارایی و ارائه اسناد مرتبط ،بر اساس قوانین اقدام میگردد.
-3-14در زمان انعقاد قرارداد  % 10مبلغ کل پیشنهادی) مبلغ کل قرارداد (بعنوان ضمانت حسن اجرای
تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی و یا نقداً به حساب شهرداری شهربابک از برنده مناقصه اخذ خواهد
شد که پس از اتمام عملیات اجرایی با ارائه صورتجلسه  ،تحویل و تأیید حسن انجام کار پیمانکار ،با
رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.
-3-15به این قرارداد پیش پرداخت تعلق میگیرد
-3-16برنده مناقصه ملزم به رعایت عدم بکارگیری نیروهای خارجی میباشد و در صورت مشاهده طبق
مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
-3-17تامین مکان جهت استقرار ملزومات دفتری پیمانکار و هرگونه اسباب و ادوات مورد نیاز داخلی
بعهده نامبرده می باشد.
-3-20تامین ایمنی و حفاظت از کارگاه  24ساعت شبانه روز بعهده پیمانکار می باشد.
 - 3-21پیمانکار موظف است از کارگران دارای گواهینامه مهارت حرفه ای استفاده نماید .در غیر
اینصورت کارفرما حق دارد وی را اخراج و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.
-3-22پیمانکار بایستی از کارگران مجرب و آموزش دیده که دارای سالمت کامل باشند استفاده نماید
که نظارت کافی و مستمر بر کلیه امور مربوط به پرسنل اعم از تامین وسایل ایمنی و حفاظتی ،انجام
معاینات و آزمایشات پزشکی قبل از استخدام و عملکرد کارگران برعهده پیمانکار می باشد و کارفرما
هیچگونه مسئولیتی خصوصا از باب نظارت بر عهده نخواهد داشت.
-3-23پیمانکار مسئولیت ایمنی کلیه کارگاه و سایر اشخاص دیگر که به کارگاه وارد میشوند و یا در آن
مشغول کار هستند) و بطور کلی مسئولیت خسارتهای وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه (را
بعهده دارد و بطور کلی هرگونه مسئولیتی در قبال خسارتهای وارده به اشخاص ثالث و حوادث ناشی از
کار کارگران) پرسنل پروژه (صرفنظر از تقصیر یا عدم تقصیر به عهده پیمانکار بوده و شهرداری از ذمه
بری خواهد بود.
-3-24کسب مجوزهای الزم و هزینه های مرتبط آن جهت اجرای عملیات طی مدت قرارداد و در
زمانهای مورد لزوم از ارگانهای ذیربط و همچنین تامین امنیت کارگاه بعهده پیمانکار می باشد.
-3-25دستگاه مناقصه گذار حق تغییر ،اصالح ،حذف و یا تجدید نظر در اسناد و مدارک مناقصه را قبل
از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه را برای خود محفوظ میدارد.
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-3-26بنا به تشخیص کارفرما چنانچه ثابت شود اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه
اجرایی وی ) کارفرما (مرتکب یکی از اعمال بندهای مندرج در ماده یک تصویب نامه هیئت محترم
وزیران به شماره/ 73377ت 20374/مورخه  83/12/22گردندد ،عالوه بر فسخ قرارداد جاری پیمانکار  ،به
مدت  5سال از عقد قرارداد با متخلف اجتناب میگردد.
-3-27پیمانکار متعهد می شود که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت نبوده و در
صورت اثبات خالف آن مسئولیت کلیه عواقب آن بعهده پیمانکار خواهد بود و همچنین متعهد میگردد
چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد
مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود بدیهی است چنانچه
پیمانکار مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت
نامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به
تشخیص خود از اموال پیمانکار وصول نماید.
-3-28پیمانکار بدون موافقت و اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات
موضوع این قرارداد را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.
-3-29هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که اسناد مناقصه را از شهرداری تهیه نموده باشند در
صورت داشتن ابهام میتوانند مراتب را کتبا حداکثر  3روز قبل از تاریخ انقضاء مهلت خرید اسناد اعالم
نمایند و تقاضای توضیح کتبی نمایند .در این رابطه هر گونه توضیح ،تجدید نظر ،حذف یا اضافه نمودن
اسناد و مدارک و نحوه تسلیم آنها کتبا از سوی مناقصه گذار اعالم و جزء اسناد و مدارک مناقصه منظور
گردد.
-3-30سایر شروط و فرمهای مورد نیاز اجرای کار از جمله فرم مشخصات پروژه  ،شرح خدمات عمومی
و تفصلی برنامه زمانبندی کار ،فرم جدول جرائم  ،نمونه دفترچه پیمان و سایر مشخصات فنی و اجرایی کار
و کالً هر آنچه که الزمه اطالعات مورد نیاز پیمانکار جهت بررسی قبل از ارائه پیشنهاد باشد ،منضم این
دعوت نامه می باشد که می بایستی پیمانکار در موقع ارائه پیشنهاد مدنظرقرار داده و مهر و امضا شده به
همراه سایر اسناد در موقع تحویل پیشنهاد ارائه نماید  ،بدیهی است پس از ارائه و تحویل پیشنهادات
هیچگونه ادعایی از سوی پیمانکار نسبت به مدارک و موارد فوق مبنی بر جهل قابل قبول نمی باشد.
-3-31شرکت هایی که به هر دلیل از شهرداری شهربابک شکایت نموده باشند چنانچه پس از صدور
حکم آن شرکت محکوم شده باشد و همچنین پیمانکارانی که دارای سوابق منفی در ارزیابی عملکرد با
شهرداری شهربابک بوده و یا سوابق سوء عملکرد آنها بصورت کتبی رسما توسط دستگاه های نظارتی و
اجرایی دیگر به این شهرداری اعالم شده باشد حق شرکت در مناقصه را نداشته ودر صورت شرکت در
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مناقصه با علم و اذعان به عواقب آن ،کمیسیون مناقصه را در رد پیشنهاد خود مختار دانسته و لذا حق
هیچگونه اعتراضی از طرف پیمانکار مسموع نخواهد بود.
-3-32مسئولیت کلیه بندهای این دعوتنامه محدود به زمان مناقصه وقرارداد و بعد از آن نخواهد بود و
بایستی پیمانکار هر زمان و از هر جهت پاسخگو باشد و متعهد به جبران کلیه خسارتهای ناشی از عدم
رعایت شروط مندرجه خواهد بود.
-4دستورالعمل تکمیل اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد
کلیه پیشنهاد دهندگان می بایست تمامی اسناد و مدارک مناقصه و پیشنهاد خود را پس از تکمیل و مهر و
امضاء تمامی صفحات آن  ،به شرح زیر در سه پاکت) الف ( )،ب (و) ج (به صورت جداگانه قرارداده و
بصورت سربسته و مهمور شده تحویل نمایند  .روی هر پاکت اطالعات مربوط به موضوع مناقصه  ،نام
پیشنهاد دهنده و تاریخ ارائه پیشنهاد قید گردد  .در
صورت عدم تحویل اسناد مناقصه بصورت مهر و امضا شده پاکت پیشنهاد قیمت مفتوح نخواهد شد.
-4-1محتویات پاکت الف:
ضمانت سپرده شرکت در مناقصه به یکی از سه روش ذیل:
-4-1-1واریز مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به حساب جاری شماره  1335160769نزد بانک ملت شعبه
ولیعصرشهربابک به نام شهرداری شهربابک و ارائه فیش مربوطه در پاکت (الف) .
-4-1-2ضمانت نامه معتبر بانکی دارای اعتبار به مدت حداقل سه ماه به نفع شهرداری شهربابک و قابل تمدید
برای دورههای بعدی در پاکت (الف)
 -4-1-3با تهیه اسناد خزانه به مبلغ مرقوم و ارائه در پاکت (الف)
تبصره :بدیهی است ضمانت سپرده شرکت در مناقصه می تواند بصورت تلفیقی از دو روش فوق ارائه
گردد.
-4-2محتویات پاکت ب:
 :4-2-1رتبه  3آب و فاضالب از سازمان برنامه و بودجه
 :4-2-2تصویر اساسنامه به همراه کپی آگهی آخرین تغییرات سهامداران و دارندگان امضا مجاز شرکت.
:4-2-3ارائه اوراق و اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه ،دفترچه پیمان با ملزومات آن  ،فرمهای
مشخصات و شرح خدمات تفصیلی و عمومی و غیره که ممهور به مهر شرکت و به امضاء صاحبان امضاء
مجاز شرکت رسیده باشند.
-4-3محتویات پاکت )ج(
برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمتو برگ آنالیز قیمت به امضاء تعهدآور ) امضا کنندگان مجاز (و ممهور به
مهر شرکت
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مدارک الزم جهت شرک شرکت در مناقصه

 -1رتبه  3آب و فاضالب از سازمان برنامه و بودجه
 -2گواهی صالحیت ایمنی
 -3ارائه تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی به مبلغ 300.000.000ریال(سیصد میلیون
ریال )به نام شرکت متقاضی
 -4واریزمبلغ 2.000.000ریال (دو میلیون ریال )جهت خرید اسناد مناقصه نزد بانک ملت به شماره
حساب 1723376500به نام شهرداری شهربابک
 -5در زمان مبادله پیمان با برنده مناقصه ،ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل شرکت و ارائه
نسخه اصلی مدارک ارائه شده پاکت ب الزامی است.
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بسمه تعالی
شهرداری شهربابک
با سالم
احتراما اینجانب  /شرکت .................................................................با آگاهی کامل از مفاد اسناد مناقصه
احداث و تجهیز تصفیه خانه کشتارگاه دام شهرداری شهربابک و همچنین با بازدید از محل پروژه ضمن
اذعان به علم کافی و آگاهی کامل نسبت به عملیات مطروحه در اسناد  ،قیمت های پیشنهادی ذیل را اعالم می
نمایم.
کل قیمت
پیشنهادی پروژه به حروف...............................................
به عدد...................................................

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

برگ پیشنهاد قیمت پس از تکمیل در پاکت (ج) قرارداده شود.10

چک لیست اسناد پاکت ب
 oرتبه  3آب و فاضالب از سازمان برنامه و بودجه
 oگواهینامه تایید صالحیت ایمنی
 oاساسنامه شرکت
 oآخرین آگهی تغییرات
 oرزومه کاری
 oکپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز شرکت
 oمعرفی پروژه
 oشرایط شرکت در مناقصه
 oمشخصات پیشنهاد دهنده
 oتعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ
1337/10/22
 oفرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 oموافقتنامه
 oشرایط عمومی
 oشرایط خصوصی
 oتصویر فیش واریزی هزینه خرید اسناد مناقصه

توجه :
تصویر اسناد مذکور بایستی مهمهور به مهر و امضای مجاز شرکت متقاضی باشد.
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چک لیست اسناد پاکت ج
 oبرگ پیشنهاد قیمت
توجه :تصویر اسناد مذکور بایستی مهمهور به مهر و امضای مجاز شرکت متقاضی باشد.
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شرایط عمومی پیمان :
این قرارداد تابع شرایط عمومی پیمان می باشد.
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شرایط خصوصی و پیش نویس قرارداد احداث و تجهیز تصفیه خانه کشتارگاه دام شهرداری
شهربابک

این قرارداد به استناد صورتجلسه هیات عالی معامالت شهرداری شهربابک فی ما بین شهرداری شهربابک به
نمایندگی آقای محسن کرمی نیا که از یک طرف و شرکت ......................به نمایندگی  ..................با شناسه
ملی ................و کد اقتصادی .................به نشانی  ................................که از این پس فروشنده نامیده می
شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت شرایط آن می باشند.
ماده یک – موضوع قرارداد:
احداث و تجهیز تصفیه خانه کشتارگاه دام شهرداری شهربابک(طبق شرایط فنی ماده )10
ماده دو – مبلغ قرارداد:
مبلغ کل قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ
 .................................(..........................................ریال) می باشد که پس از کسر کسورات قانونی به
پیمانکار قابل پرداخت می باشد .
ماده سه – نحوه پرداخت:
نحوه پرداخت بشرح ذیل خواهد بود:
 20 -1درصد مبلغ کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت همزمان با مبادله قرارداد درصورت تقاضای کتبی
پیمانکار و در مقابل ارائه ضمانتنامه بانکی که حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ مبادله قرارداد ارائه شود و
در صورت عدم ایفاء تعهدات  ،کارفرما می تواند بفوریت مبادرت به ضبط ضمانتنامه پیش پرداخت اقدام

نماید.

تبصره ) درصورتی که ظرف  10روز از تاریخ مبادله قرارداد پیمانکار نسبت به ارائه ضمانتنامه اقدام ننماید به
منزله عدم نیاز به پیش پرداخت تلقی می گردد و این مبلغ همزمان با پرداخت مبلغ موضوع جزء بعدی به

پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

-2مابقی با پیشرفت کار و تایید واحد خدمات شهر قابل پرداخت خواهد بود.
ماده چهار – مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ ابالغ آن.........شمسی می باشد.
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ماده پنج  -ضمانتنامه حسن انجام تعهدات:
 -1پیمانکار جهت تضمین حسن انجام تعهدات این قرارداد ضمانتنامه شماره  .............................به مبلغ
 ..........................................ریال /واریز وجه به حساب شماره  ...............................سپرده .......نزد بانک
 ........معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد به مدت اعتبار  ..............ماه (معادل مدت قرارداد) به کارفرما تسلیم
نمود که پس از تحویل کل موضوع قرارداد و صدور تاییدیه عدم مغایرت فنی و نصب و راه اندازی و آزمایش
تحویل توسط ناظر قرارداد ،در نزد کارفرما خواهد ماند و در صورت عدم انجام کلیه تعهدات مندرج در این
قرارداد ،تضمین فوق به نفع کارفرما ضبط خواهد شد ،تمدید کلیه ضمانتنامه های بانکی به درخواست کارفرما
و بعهده پیمانکار می باشد.
ماده شش -تعهدات پیمانکار
 -1رعایت کلیه ضوابط فنی در انجام کار توسط پیمانکار الزامی می باشد.
 -2هیچگونه عذری برای تاخیر دراجرای تعهدات (بجز موارد فورس ماژور) مورد قبول کافرما نخواهد
بود و تمدید مدت قرارداد بعلت فورس ماژور مشروط است به اینکه:

الف) پیمانکار بالفاصله ازتاریخ وقوع حادثه فورس ماژور کتبا ًکارفرما را مستحضر نموده باشد.

ب) وقوع حادثه ازطرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه رسماً گواهی شود.

ج) دلیل رفع فورس ماژور و پایان مدت آن با گواهی رسمی مقامات صالحه محل وقوع حادثه از

طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم شده باشد.

د) فورس ماژور در محدوده مرزهای ایران روی داده باشد.

ه) فورس ماژور مستقیماً و بدون واسطه مانع اجرای قرارداد شده باشد.
بارعایت مقررات باال فقط مدت تحویل به مقدار الزم از طرف کارفرما تمدید می شود و این

موافقت حق هیچگونه مطالبه وجهی بطور کلی برای پیمانکار به ضرر کارفرما ایجاد نخواهد نمود.
 -3واگذاری کار این قرارداد از طرف پیمانکار به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری بدون موافقت
کتبی و قبلی کارفرما به هر عنوان به صورت جزء یا کل ممنوع بوده و درصورت تخلف کارفرما
مجاز به فسخ قرارداد واخذ خسارات وارده در رابطه با این قرارداد خواهد بود
 -4پیمانکار اعالم نمود که توانائی مالی وتخصص های الزم را جهت اجرای تعهدات مندرج در این
قرارداد را دارا می باشد.

ماده هفت  -مغایرت اقالم و عدم مطابقت مشخصات فنی:
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اعالم کتبی مغایرت هر یک از مشخصات اعالم شده از سوی کارفرما  ،در حکم عدم تحویل تلقی و
پیمانکار موظف است بالفاصله پس از اعالم کارفرما جهت رفع عیب اقدام نماید .در غیر اینصورت
تخلف محسوب و تضمین انجام تعهدات وی قابل ضبط خواهد بود.
ماده هشت -موارد فسخ قرارداد:

 -1انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.
 -2تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابالغ قرارداد.
 -3عدم اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد در موعد پیش بینی شده در این قرارداد.
 -4تاخیر در اجرای کار بطوریکه به تشخیص کارفرما داللت بر عدم صالحیت مالی و فنی و یا سونیت
پیمانکار داشته باشد.
ماده نه  -نیابت:
در صورتی که پیمانکار به تعهدات خود عمل ننماید ،کارفرما حق خواهد داشت تضمین حسن انجام تعهدات
پیمانکار را ضبط و قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به هر نحوی که صالح بداند به نیابت از پیمانکار
به دیگری واگذار نماید که در این صورت چنانچه اضافه بر بهای قرارداد مبلغی پرداخت نماید این تفاوت را

ازمحل مطالبات پیمانکار و با مراجعه به سایر دارائیهای وی برداشت نماید.
ماده ده –مشخصات فنی:
شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه تصفیه خانه کشتارگاه

-1پیمانکار باید حداقل گرید  3از سازمان مدیریت برنامه ریزی را داشته باشد .
 -2نوع مصالح عمرانی باید طبق دستور کار فرما تهیه شود .
 -3نوع سیستم با توجه به خروجی کشتارگاه باید هوازی باشد .
 -4پساب حاصله باید حتما باید به نحوی باشد که مصادف کشاورزی برسد .
 -5خروجی حاصله باید طبق استانداردهای محیط زیست کشور باشد .
 -6تعمیر و نگهداری سیستم تصفیه خانه تا  24ماه پس از تحویل بر عهده پیمانکار می باشد .
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 -7پیمانکار باید تجربه کاری الزم در زمینه ساخت تصفیه خانه را داشته جهت شرکت در مناقصه رزومه کاری
خود را ارائه نماید .
 -8مبنای طراحی سیستم بادر نظر گرفتن دبی حدود  20متر مکعب در روز به شرح ذیل می باشد .

عنوان

واحد

مقدار مبنا

Bods

میلیگرم در لیتر

2000

Cod

-

4000

مواد جامد

-

1500

مواد جامد

-

8/6-5/5 -1000

محلولph
آمونیوم

-

600

ماده یازده  -ممنوعیتهای قانونی:
پیمانکار اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی باشد و اعالم می
دارد از آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطالع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از
تخلفات مندرج در آیین نامه مزبور عالوه بر ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و محرومیت از عقد قرارداد با

دستگاههای دولتی به مدت پنج سال ،کارفرما برابر مقررات موضوع را به مراجع قضایی اعالم خواهد نمود.
ماده دوازده  -اقامتگاه قانونی:
اقامتگاه طرفین همان است که درماده یک این قرارداد قید شده است و درصورت تغییر اقامتگاه هریک از
طرفین ملزم هستند کتبا" موضوع را به طرف مقابل اطالع دهند و در غیر اینصورت ابالغ به آدرسهای فوق
ابالغ قانونی تلقی می گردد.
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ماده سیزده– نسخ قرارداد
این قرارداد در 12ماده و سه نسخه که هریک حکم واحد داشته  ،تنظیم شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده
و از تاریخ امضاء و مبادله معتبر بوده و طرفین متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.
پیمانکار

کارفرما
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مشخصات پیشنهاد دهنده
مربوط به مناقصه  :تجهیز و احداث تصفیه خانه کشتارگاه دام
نام و نام خانوادگی  /نام شرکت :
افراد دارای حق امضاء :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن ثابت

نمونه امضاء

تلفن همراه

1

2

3

آدرس و تلفن شرکت :

تاریخ :
مهر و امضاء پیشنهاد ده
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فرم اقرار و تعهدنامه
*اقرار و تعهدنامه
این جا نب  ...........................فرز ند  ...........................به شممم ماره شممم ناسممم نا مه ..........................صممممادره از
 .......................به نشانی  ............................................................................شرکت می نمایم بدینوسیله تاکید
و اقرار می نمایم که اینجانب و شرکت تحت مدیریت مشمول ممنوعیت مقرر :
الف  :این پیشممنهاد دهنده با امضمماء ذیل این ورقه ،بدینوسممیله تایید می نماید که مشمممول ممنوعیت مذکور در
قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصممموب دی ماه  1337نمی باشمممد و چنانچه خالف این
موضوع با ثبات برسد ،کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه را مردود و تضمین
را ضبط نماید.
همچنین قبول و تایید می گردد که هر گاه پیشمممنهاد دهنده برنده مناقصمممه فوق تشمممخیص داده شمممود و بعنوان
پیمانکار ،پیمان مربوط به ثبات برسد یا چنانچه افرادی را مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این
پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا ق سمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد دا شت سپرده تعهدات
پیمان وی را ضبط و خسارت وارده را که در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار بوجود می آید از اموال او اخذ
نماید.تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.
این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولتی
مشممممول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصمممله به اطالع کارفرما برسممماند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده
شود ،بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب را بالفاصله بصورت کتبی اعالم ننماید ،نه تنها کارفرما حق
دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر
در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول نماید.
مضافا این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و
در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.
ب  :عدم بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار چنانچه کاشف به عمل آید که مفاد تعهدنامه حاضر خالف
واقع است تمام مسئولیتهای قانونی متوجه من و شرکت تحت مدیریتم خواهد بود .عالوه بر آن شهرداری مختار
خواهد بود در هر قالبی که الزم بداند قرارداد منعقده را فسخ و مفاد قرارداد را ملغی نماید.
مهر شرکت و امضاء مجاز
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فرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار
مطابق ماده  18آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ،امضا کننده زیر متعهد میگردد در
تاریخ...............برای مشارکت در مناقصه پروژه ..............................کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که
اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد .و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ
و تعداد کار مجاز در دست اجرا،ظرفیت آماده به کار الزم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه
مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم.
ردیف نام پروژه

رشته

نام دستگاه اجرایی

مبلغ

مبلغ

ظرفیت پایه

مانده

کار

طرف قرارداد

قرارداد

کارکرد

دررشته

ظرفیت

قرارداد

چنانچه شهرداری شهربابک ظرفیت آماده به کار مذکور را تایید ننماید،مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بعهده
پیمانکار بوده و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این
شرکت رفتارمیگردد.
تاریخ

امضاءمجاز تعهد آور

این برگ جزء الینفک اسناد مناقصه بوده وباید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت ،به پیمانکار تحویل گردد و پس از
تکمیل شدن آن توسط پیمانکارپیشنهاد دهنده ،در پاکت الف قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرارگرفته
وبهمراه اسناد و مدارک مورد نیاز شهرداری ارسال گردد.
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