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 هــاقصــرکت در منــوط به شـمدارک مرب

 
 

 واگذاری امور خدمات شهری  شهرداری شوشتر

 (تنظیف،رفت و روب و حمل زباله شهر شوشتر  )
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «هــــرایط مناقصـــش» 

 روب و حمل زباله شهر شوشتر( )  تنظیف،رفت وواگذاری امور خدمات شهری شهرداری شوشترموضوع مناقصه:   
 عالوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.  

داشتن شخصیت حقوقی، داشتن امکانات، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، داشتن تووا  موا،ی، تجربوه و     شرایط متقاضی: -1

، و همچنین داشتن ظرفیوت خوا،ی    5حداقل رتبه  ،داشتن رتبه مرتبط سال 5حداقل  بط با موضوع مناقصهسابقه کافی و مرت

 جهت اجرای پروژه.

داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته الک و مهر شده که محتوی سه پاکت جداگانه )ا،ف( و  -2

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند. )ب(،)ج( می باشد، به ترتیب بعد تنظیم و در

نام  و نشانی پیشنهاد دهنده و شماره مناقصه و تواری  تسولیم پیشونهاد نوشوته      ، در روی پاکت های فوق ا،ذکر باید موضوع مناقصه

 شده باشد و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاری  وصول به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.

است که بر حسب مورد در داخل یکوی از سوه پاکوت     6و  5، 4ور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند منظ -3

 ا،ف( ، پاکت فنی بازرگانی یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد. پاکت)تضمین یا 

 ارتند از:مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عب -4

 تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه -4-1

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت)ب( قرار داده شود عبارتند از: -5

 فرم تکمیل شده خود اظهاری ظرفیت آماده به کار پیمانکار -5-1

 از اداره کار گواهینامه احراز صالحیت -5-2

یا به آنها ارائه گردیده است ، برای پیشنهاد دهندگا  ارسال مدارک که به ضمیمه دعوتنامه دفترچه حاوی کلیه اسناد و  -5-3

شامل )، شرایط مناقصه، برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانو  منع مداخله کارمندا  دو،ت در معامالت دو،تی، 

 (و پیما  و مدارک عمومی مناقووصه تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئو،یتهای ناشی از مقوررات و اسناد

 ارسا،ی که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهندگا  ارسال یا به آنها ارائه گردیده است. مدارکدفترچه حاوی کلیه  -5-5

امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تاسیس و تغییرات و آخرین آگهی در مورد دارندگا   -5-6

 ناد ما،ی و تعهدآور.اس

 رونوشت سابقه قراردادهای مشابه و گواهی کارفرمایا  مبنی بر اتمام و رضایت از کار -6-6

 توضیحاً این موارد باید دقیق و مستند و تایید شده باشند.

 

 

 

                                    :   ومدارک مناقصه  اسنادکلیه  نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده و تائید کننده 

 قرائت شده و با علم و آگاهی تمام جوانب مورد تائید است . مناقصه  کلیه اسناد و مدارک 

 : اسناد و مدارک مناقصه مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و تائید کننده
 تاریخ:........./........./...........

 
 



 

 

 

 

 

 

 شود عبارتند از:مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده  -6

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید بصورت مبلغ کامل پیشنهاد به  -6-1

  عدد و حروف باشد(

داد  شرط ذکر شده بدو  تغییر، حذف و یا قرار  6و  5، 4پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای  -7

در آ ، تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و بدستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.چنانچه با تشخیص کمیسیو  مناقصه بعضی از 

اوراق غیر تعهدآور سهواً مهر و امضاء نشده باشند پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء خواهد کرد. در غیر این 

 ناقص و مردود خواهد بود.صورت آ  پیشنهاد 

پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدو  شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته  -8

باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا 

 ین کافی آ  پیشنهاد مردود است.نداشتن تضم

 پیشنهادات مختار است. یا کلیه مناقصه گزار در رد یا قبول یک -9

به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا پنج روز پس از خرید هر یک از دعوت شدگا  که نسبت  -11

 صه گزار اطالع داده و تقاضای توضیح کتبی نمایند.اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتباً به دستگاه مناق

هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمود  اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دستگاه  -11

 مناقصه گزار اعالم و جزو اسناد و مدارک پیما  منظور خواهد شد.

ح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود قصه گزار حق  تغییر، اصالمنا -12

بالغ محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگا  ابالغ می نماید و در صورتی که پیشنهادی قبل از ا

آ  را بنماید.از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح  مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد

در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت 

اصالح و تجدیدنظر پیشنهاد  پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگا  به تعویق اندازد بنحوی که آنا  فرصت کافی برای

 خود را داشته باشند.

 

 

 

                                    :   ومدارک مناقصه  اسنادکلیه  نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده و تائید کننده 

 قرائت شده و با علم و آگاهی تمام جوانب مورد تائید است . مناقصه  کلیه اسناد و مدارک 

 : اسناد و مدارک مناقصه پیشنهاد دهنده و تائید کننده مهر و امضاء
 تاریخ:........./........./...........

 
 



 

 

تعهدات براساس قیمت پیشنهادی  انجامروز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپرد  تضمین  هفتبرنده مناقصه باید حداکثر تا  -13

هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما، شرکت او در مناقصه ، بدو  رت تضمین خود، به انعقاد پیما  مبادرت نماید. در غیر این صو

اعتراضی ندارد. در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیما  نشود ضبط می شود و حق هیچگونه 

شده باال، حاضر به انعقاد پیما  نشود، تضمین  نفر دوم بعنوا  برنده مناقصه اعالم می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد

با نفر سوم هم به همین ترتیب رفتار خواهد گردیده و در غیر اینصورت مناقصه شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط و 

مسترد و سوم فر دوم برنده مناقصه سپرده نقبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف  تجدید میگردد . در ضمن

 نخواهد شد.

 مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بالفاصله مسترد میشود.و سوم  پس از تعیین نفرات اول و دوم -14

نند به نشانی کارفرما  مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگا  مسترد نخواهد شد و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توا -15

 ایند.مراجعه نم

 دیگری ندارد.ه موضوع معامله را بدو  موافقت کتبی کارفرما ب یا بخشی از برنده حق واگذاری تمام و -16

 درصد افزایش یا کاهش دهد. 25دارد مقدارکاال، خدمت، یا حقوق مورد معامله را تا مناقصه گزار اختیار  -17

که درابتدای قرارداد توسط پیمانکار به کارفرما ا  می باشد.ه پیممبلغ او،ی  ٪11معادل حداقل ، تعهدات  تضمین حسن انجام -18

 تسلیم میگردد.

 به عهده پیمانکار است. و کلیه کسورات سهم پیمانکار برابر ضوابط و مقررات جاری و مربوطه اعمال خواهد شد -19

 اشد.می ب پس از تاری  بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت روز  91مدت اعتبار پیشنهاد ها  -21

 

  

 

 

 

 

 

 

                                    :   ومدارک مناقصه  اسنادکلیه  نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده و تائید کننده 

 قرائت شده و با علم و آگاهی تمام جوانب مورد تائید است . مناقصه  کلیه اسناد و مدارک 

 : و مدارک مناقصهاسناد  مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و تائید کننده
 تاریخ:........./........./...........

 

 

 

 

 

 



 

 

 تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندا  در معامالت دو،تی مورخ

22/11/1337 

 ر()  تنظیف،رفت و روب و حمل زباله شهر شوشتواگذاری امور خدمات شهری شهرداری شوشتر : مربوط به مناقصه
ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانو  منع مداخله  این پیشنهاد دهنده با امضاء

خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا نمی باشد و چنانچه  1337کارمندا  دو،ت در معامالت دو،ت مصوب دی ماه 

 ه برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شد

دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوا  پیمانکار همچنین قبول و تائید می گردد که هر گاه این پیشنهاد 

پیما  مربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیما )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی 

کار را به آنها  را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانو  فوق هستند در این پیما  سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از

محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فس  و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در 

 اثر فس  پیما  و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزا  خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

چنانچه در حین اجرای پیما  به د،یل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دو،ت مشمول می شود این پیشنهاددهنده متعهد 

قانو  مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیما  خاتمه داده شود، بدیهی است 

فس  نموده و  تنها کارفرما حق دارد پیما  را چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه

ضمانتمانه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فس  پیما  و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص 

ب بر مضافاً این که پیشنهاد دهنده اعالم میدارد بر مجازاتهای مترت خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

 متخلفین از قانو  فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

 

 تاریخ: ............/.........../.......                                                  نام پیشنهاددهنده:

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 

 
                                    :   ومدارک مناقصه  اسنادکلیه  نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده و تائید کننده 

 قرائت شده و با علم و آگاهی تمام جوانب مورد تائید است . مناقصه  کلیه اسناد و مدارک 

 : مناقصهاسناد و مدارک  مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و تائید کننده
 تاریخ:........./........./...........

 

 

 



 

 

 
 عهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانت

 )  تنظیف،رفت و روب و حمل زباله شهر شوشتر(واگذاری امور خدمات شهری شهرداری شوشتر :مربوط به مناقصه
نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشا  دهنده اطالع کامل این  بدینوسیله تائید می -ا،ف

پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورا،عملها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در 

 بند ج ذیل می باشد.

د که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیما  است و همچنین بدینوسیله تائید می نمای -ب

دهنده تقبل و تعهد می  متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیما  مورد قبول این پیشنهاد

 شود.

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیما .  -ج

 نامه و مقررات حفاظتی  آیین -1

 قانو  مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 نمونه پیما  و شرایط عمومی پیما . -4

مورخ  111656/111و دستورا،عمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331/ت63117مصوبه  -5

  شیابی و انتخاب پیمانکاردر مورد نحوه ارز 16/16/82

استانداری خوزستا  ، پیمانکارا   ) شرکت کننده گا  ( شرکت کننده در کلیه  19/1/88 -857/1/44طبق بخشنامه شماره-6

 مناقصات ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی صادره از طرف بانک های استا  خوزستا  می باشند .

اقصه ، در صورت انصراف و عدم تمایل جهت شرکت در مناقصه ، باید کتباً انصراف خریدارا  اسناد و شرکت کنندگا  در من -7

به شهرداری شوشتر اعالم نمایند . در غیر اینصورت برای بار اول  آخرین روز تحویل پیشنهادات خود را تا پایا  وقت اداری 

شده و در صورت تکرار ، اری شوشتر مشمول اخطار کتبی ،و برای بار دوم مشمول محرومیت از شرکت در مناقصات شهرد

  مجدداً شش ماه محروم خواهد شد .

 .سایر مقررات جاری که بهر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیما  و اجرای آ  می باشد - 8

 

 
                                       :ومدارک مناقصه  اسنادکلیه  و تائید کننده  دهنده پیشنهادو نام خانوادگی نام 

  قرائت شده و با علم و آگاهی تمام جوانب مورد تائید است .مناقصه  و مدارک  کلیه اسناد

 : اسناد و مدارک مناقصه مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و تائید کننده
 تاریخ:........./........./...........

 

 

 

 



 

 

 برگ پیشنهاد قیمت
ذیرش تعهد اجرا و مسئو،یت در مورد مطا،ب و مندرجات دعوتنامه شرکت امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پ

کار،تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و  و قیمت های برآوردیدر مناقصه، شرایط مناقصه، 

مدارک و اسناد مناقصه پس پیما ، تعهدنامه عدم مشمول قانو  منع مداخله کارمندا  در معامالت دو،تی و بطور کلی تمامی 

از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمع شرایط و عوامل موجود از ،حاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد 

                                                                       نمایم :می

 )  تنظیف،رفت و روب و حمل زباله شهر شوشتر(شوشتر واگذاری امور خدمات شهری شهرداری عملیات    
 مناقصه اسناد در مندرج مشخصات  و شرایط براساسرا

 .............................. درصدبا پلوس / مینوس  ...................)بعدد(.......................................................................................................................

 باپلوس / مینوس .................................درصد  ...................................................................................................................................بحروف()

 .کار مینمایمانجام انعقاد قرارداد و ،   ی مندرج در برآورد او،یه مناقصهمجموع حقوق و مزایانسبت به  

 چنانچه این پیشنهاد موردقبول قرارگیردوبه عنوا  برنده مناقصه انتخاب شوم تعهدمی نمایم که: -1

م تعهدات امضاء نموده همراه تضمین انجا اسناد و مدارک پیما  را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه -ا،ف

 م.عنوا  برنده مناقصه تسلیم نمایروز از تاری  ابالغ به  هفتحداکثر ظرف مدت 

و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نماییم و کلیه کارهای  نیروظرف مدت مقرر در پیما ،  -ب

 .مد و مدارک مناقصه به اتمام برسانرا در مدت مندرج در اسناموضوع پیما  

 می شود. محسوب مدارک مناقصه جزءالینفک این پیشنهاد و کلیه ضمائم اسناد که مینمایم تایید -3

 دستگاه مناقصه گزار ا،زامی برای واگذاری کار به هریک ازپیشنهادها ندارد. اطالع کامل دارم که -4

سلیم تضمین اجرای تعهد ، تحت عنوا  تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مباد،ه پیما  و ت -5

 تضمین موضوع بند)ی( دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت)ا،ف( تقدیم داشته ام.

 :تاریخ

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز:

 آدرس :

 شماره تماس:
 

                                    :   ومدارک مناقصه  اسنادکلیه  نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده و تائید کننده 

 قرائت شده و با علم و آگاهی تمام جوانب مورد تائید است . مناقصه  کلیه اسناد و مدارک 

 : اسناد و مدارک مناقصه مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و تائید کننده
 تاریخ:........./........./...........

 

 



 

 

 

 پیشنهاد دهنده در ازاء کار غیر نقدیعهدنامه ت

با امضاء آقای / شرکت ............................... با نمایندگی .............................................. (پیشنهاد دهنده)جانب این 

واگذاری امور خدمات شهری شهرداری در خصوص مناقصه :  ،که با کمال رضایت مذیل این برگه تائید مینمای

مبلغ کارکرد را بصورت غیر نقدی و  %55به شرط اینكه تا ،شهر شوشتر( )  تنظیف،رفت و روب و حمل زبالهشوشتر

اقدام نموده و از این بابت نسبت به ارائه بهای پیشنهادی نمایم ،  دریافتبا شرکت در مزایده های شهرداری 

 هیچگونه اعتراضی ندارم.

 

 

 تاریخ:........./........./...........                  نام پیشنهاد دهنده:                                                  

 و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:  نا م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    :   ومدارک مناقصه  اسنادکلیه  نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده و تائید کننده 

 قرائت شده و با علم و آگاهی تمام جوانب مورد تائید است . مناقصه  مدارک  کلیه اسناد و

 : اسناد و مدارک مناقصه مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و تائید کننده
 تاریخ:........./........./...........

 

 

 

 


