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 دوم( نوبت)آگهی مناقصه عمومی 

 
در نظردارد  شاهدیه شورای اسالمی شهرشاهدیه ، شهرداری 21/22/89مورخ   07صورتجلسه شماره  4با عنایت به بند     

به واگذاری نگهبانی ساختمان شهرداری و گشت وبازرسی سطح شهر شاهدیه به شهرداریها نسبت  آیین نامه مالی 5باستناد ماده

مدت یک سال با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که دارای صالحیت و ظرفیت کاری هستند تقاضا می 

قصه ( پاکت ب )شامل کلیه اسناد گردد. مدارک درخواستی وپیشنهادات خود را در قالب پاکت الف )شامل تضمین شرکت در منا

مناقصه و گواهی نامه های صالحیت پیمانکار(پاکت ج )شامل قیمت پیشنهادی به ازاء هرنفرنیروومطابق دو جدول آنالیزپیوست 

وهمچنین قیمت پیشنهادی به ازاء هرساعت کارکرد نیروی انتظامی درگشت وبازرسی با آنالیز مربوطه به صورت مجزا( به 

 بلوار وحدت شهرداری شاهدیه پست سفارشی نمایند .–شهرداری تسلیم ویا به آدرس شاهدیه دبیرخانه 

 شرایط عمومی مناقصه :

 موضوع مناقصه: -1

 نفر. 3ساعته با حداقل  42نگهبانی ساختمان شهرداری به صورت -1-1

 گشت وبازرسی شهرشاهدیه )با سه نفر نیروی مجرب در گشت وبازرسی(-1-4

  31/3/1211لغایت   1/2/1311ماه) از تاریخ  14ار: مدت اجرای ک-4

 کارفرما: شهرداری شاهدیه .-3

 دستگاه نظارت : شهرداری شاهدیه .-2

 دستگاه مناقصه گزار :شهرداری شاهدیه .-5

در  که باید به یکی از صورتهای مشروحه ذیل همراه باسایر مدارک مندرجریال  217.777.777 /-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه-6

 فرم شرایط مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:

 نفع دستگاه مناقصه گزارکه مدت اعتبار تضمین بایدحداقل به مدت یکسال پس ازانعقادقرارداد باشد.بانکی به*ضمانتنامه

شماره شبا  00722289107072و یافیش واریزی به حساب *اوراق مشارکت بی نام و یا چک بین بانکی تضمین شده

251611661111113046161111 IR . نزدبانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بلوار جمهوری بنام شهرداری شاهدیه 

 در دبیرخانه شهرداری شاهدیه ارائه میگردد.  02/3/99لغایت  11/3/99 اسنادمناقصه در ساعات اداری از تاریخ-6

 برسد. دعوتنامه میبایست به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهندهکلیه اسناد مناقصه از جمله این -0

میباشد به پیشنهادهایی که بعداز  17/8/88شنبه سه روز آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهابه دبیرخانه شهرداری پایان وقت اداری -1

 تاریخ مقرر تحویل داده شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

تائید صالحیت نیروی اتظامی ( شرکت پیشنهاد  -صالحیت پیمانکاری )تائید صالحیت اداره تعاون ،کارورفاهارائه تصاویرتائیدیه -11

کارهای انجام شده و دردست اجرا،گواهیهای رضایت از دهنده وآخرین آگهی تغییرات شرکت و رزومه کاری شرکت )شامل

 دستگاههای اجرایی ،امکانات تخصصی( الزامی است .

 دات مخدوش ،ناقص،فاقدسپرده وفاقد تاییدیه صالحیت کارترتیب اثر داده نخواهد شد.به پیشنها-11
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اید و هنوز به سازمان برنامه درصورتی که مبلغ کارمناقصه با درنظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده ویا قرارداد منعقده نموده-14

جاز شما تجاوز مینماید .الزم است مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار و بودجه اعالم نشده ، از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کارم

و دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه وبودجه جهت کنترل ظرفیت کار اطالع دهید ومشارکت شما در این مناقصه موکول 

م پیشنهاد مبادرت نمایید،پیشنهاد شما از درجه اعتبار به تایید دفتر مزبور میباشد. در صورتیکه مراتب فوق رعایت نگردد و به تسلی

ساقط است و برای باراول مشمول اخطار کتبی و برای دوم تا ششماه و در صورت تکرارتا یکسال از فهرست سازمان برنامه و بودجه 

 حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید.

درکمیسیون معامالت باز وپس ازاعالم برنده ،شرکت مزبور  01/3/99شنبه مورخ چهارروز  11پیشنهادهای واصله درساعت -13

درصد قیمت سالیانه اقدام وبه شهرداری تحویل  هفته نسبت به تهیه ضمانتنامه حسن اجرای تعهد به میزان دهمیبایست ظرف مدت یک

اجرای تعهد به نفر دوم مناقصه واگذار نماید. درغیراینصورت سپرده شرکت در مناقصه وی ضبط وکار پس از اخذ ضمانتنامه حسن 

 میگردد.

 کمیسیون معامالت شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.-12

 نفرات اول و دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها بترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.-15

 کسورات قانونی بعهده پیمانکار میباشد .-16

پیمانکار باید تمامی موارد شرایط عمومی و خصوصی پیمان و تعهدات آن ، از جمله جرایم دیرکرد و....را در زمان ارائه قیمت -16

 . ضمناً ارائه آنالیز قیمت براساس فرم تهیه شده پیوست الزامی است .پیش بینی نماید

 قرار گیرد.« ج»پیشنهادها به صورت جداگانه در پاکت -10

 نهاد با هم سنجیده ویک برنده خواهد داشت .هردوپیش-11

 هزینه چاپ ونشرآگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.-41

 کپی آگهی تغییرات ورتبه بندی باید برابر اصل گردد.-41

 کارفرما هیچ گونه تعهدی درقبال نیروهای بکارگرفته شده توسط شرکت را ندارد.-44

 شد.بکارگیری نیروهای بازنشسته ممنوع میبا-43

 پیمانکارموظف است نسبت به تامین لباس متحدالشکل وتجهیزات الزم اقدام نماید -42

قیمتهای پیشنهادی بدون در نظر گرفتن مالیات برارزش افزوده بوده و مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه -45

 هد شد %گواهی معتبراز سوی پیمانکار به مبلغ قرارداد اضافه وپرداخت خوا

 

 سیدعلی میرنژاد                                                                                                                                                        

 شهردار شاهدیه                                                                                                                                                          

 
     

 نام وامضاء ومهر پیشنهاد دهنده :
 


