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 تعالي بسمه

 ٠٠١١ شهري خدمات مناقصه  در شركت عمومي شرايط
 

 ضكت ٍ ضٍة   ،ضْطي ذسهبت اهَض مًضًع مىاقصٍ:      ـ۱

 هطثَعِ ضوبئن ٍ ضْطي ذسهبت اهَض اًجبم ًليِ اهَضات هطثَط ثِ  شرح مختصري از مشخصات ي مقادير كار:      ـ۲

 ًليِ اهَض ذسهبت ضْطي سغح ضْط هحسٍزُ ػوليبتي  هٌسضج زض اسٌبز هٌبهػِ  محل اجراي كار:      ـ۳

ضوبضُ ثبضس ٍ ثب استٌبز ثِ هػَثِ  ثيٌي ضسُ ضْطزاضي هي ثب هيوت ًبضضٌبسي پيصثطآٍضز اجطاي ًبض   مثلغ ترآيرد تٍ ريال:      ـ۴

ضَضاي اسالهي ضْط ضطيليِ اظ هحل اػتجبضات زاذلي ضْطزاضي ضطيليِ تبهيي  1400/ 04/ 13  / ظ هَضخ  5/  1400/  202

 اػتجبض گطزيسُ است .

 ثبضس. هبُ ضوسي ( هي 12هست اجطاي ًبض اظ ظهبى اضطٍع ثٌبض ثِ هست ) كار:مذت اجراي       ـ۵

 ضْطزاضي ضطيليِ  كارفرما:      ـ۶

 ضْطزاضي ضطيليِ گسار: دستگاٌ مىاقصٍ      ـ۷

ط، ظي هططٍحِ ّبي غَضت اظ يٌي ثِ ثبيس ًِ ثبضس هي ضيبل  1 /500/  000 / 000  :ؾهجل مثلغ تضميه شركت در مىاقصٍ:      ـ۸

 ثِ زستگبُ هٌبهػِ گعاض تسلين ضَز.« الق»ّوطاُ ثب اسٌبز هٌبهػِ زض پبًت 

 ثِ ًبم ضْطزاضي ضطيليِ ثِ ػٌَاى سپطزُ ضطًت زض هٌبهػِ 0102179131008الق ـ ضسيس ثبًٌي ٍاضيع ٍجِ هعثَض ثِ حسبة ضوبضُ 

 ة ـ ضوبًتٌبهِ ثبًٌي ضطًت زض هٌبهػِ  ثِ ًلغ ًبضكطهب )ضْطزاضي ضطيليِ(.

تراي سٍ ماٌ ديگر ويس قاتل تمذيذ  ّبي كَم ثبيس حساهل سِ هبُ پس اظ تبضيد اكتتبح پيطٌْبزّب ثَزُ ٍ جِ ـ هست اػتجبض تضوييتَ

 گصاض تْيِ ٍ تسلين گطزًس. ّبي ثبًٌي ًيع ثبيستي عجن كطهْبي هَضز هجَل زستگبُ هٌبهػِ ٍ ػالٍُ ثط آى ضوبًتٌبهِ تاشذ

ّبي هؼتجط ًِ زاضاي هجَظ الظم اظ عطف ثبًي هطًعي جوَْضي اسالهي ايطاى  ثبيست اظ سَي ثبًي يّبي غبزض ضسُ ه تَجِ: ضوبًتٌبهِ

 ّستٌس، ثبضس.

ٍ آگْي ًَثت زٍم : ضٍظ زٍ ضٌجِ هَضخ  1400/ 04/ 07آگْي ًَثت اٍل : ضٍظ زٍ ضٌجِ هَضخ  – 1 زمان اوتشار آگُي مىاقصٍ:      ـ۹

 هي ثبضٌس .ٍ هَاجِْ اهتػبزي  ٍاليت هعٍيي زض ضٍظًبهِ   1400/  04/ 14

هْلت زضيبكت  اسٌبز هٌبهػِ اظ تبضيد اًتطبض آگْي ًَثت زٍم زض سبػبت  مُلت دريافت اسىاد مىاقصٍ ي تسليم پيشىُاد َا:  ـ۱۱

ضٌجِ هَضخ  سِ ضٍظ ازاضي ٍهت پبيبى تب پيطٌْبزات اضائِ هْلت آذطيي ٍ 1400/ 04/ 19لـبيت  1400/ 04/ 14ازاضي اظ تبضيد 

 .ثبضس هي 1400/  04/ 28

  

 3ثبيستي پيطٌْبزات ، اسٌبز ٍ هساضى ذَز ضا زض  ضطًت ًٌٌسگبى ٍاجس ضطايظ هيوحًٌ تكميل اسىاد ي تسليم پيشىُادات: -۱۱

 پبًت جساگبًِ )الق ـ ة ـ ج( الى ٍ هْط ضسُ ثططح شيل ثِ زثيطذبًِ ضْطزاضي تحَيل ًوبيٌس.

 ٍ ضَز ًوي زازُ اثط تطتيت هٌبهػِ زض ضطًت تضويي كبهس  پيطٌْبزات ثِ.  هتوبضي هٌبهػِ زض ضطًت تضويي كوظ پاكت الف:: 11-1

 .                                                         گطزز ًوي ثبظگطبيي آى ج ٍ ة ّبي پبًت

 

  پاكت ب شامل:: 11-2
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ٍ اهَض ذسهبت ضْطي ، هوَْض ثِ هْط ٍ اهضبي پيوبًٌبض زض توبهي غلحبت ،  سجع كضبي ًگْساضي ٍ حلظ هٌبهػِ زكتطچِ  -1

 هطرػبت ًبض، هساضى آگْي )ًِ ثبيس ثِ اهضبء ٍ هْط ضطًت ًٌٌسُ ثطسس(،

ًبهِ تأييس غالحيت اظ ازاضُ  گَاّي -5آذطيي ضٍظًبهِ ضسوي ضطًت)پيوبًٌبض(  -4كتًَپي اسبسٌبهِ،  -3تػبٍيط هطاضزازّبي هجلي -2

 كوطُ زٍ  اضائِ -8كطم تبييس ضسُ هٌغ هساذلِ ًبضًٌبى  -7گَاّي غالحيت ايوٌي اظ ازاضُ ًبض ٍ اهَض اجتوبػي  -6هَض اجتوبػيًبضٍا

 .  ثبضس هي هجلي ًبضكطهبيبى اظ ًبهِ ضضبيت

 سبل گصضتِ حساهل سِ ًبض هطبثِ زاضتِ ثبضٌس. 5تجػطُ: ضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ثبيس عي 

جسٍل پيطٌْبزي حساهل ًيطٍي ًبضگطي هَجَز زض زكتطچِ العاهي هي ثبضس ٍ پيوبًٌبض هي ثبيست اظ غلحِ  تَجِ : تٌويل ًوَزى

هصًَض يي ًسرِ ضًٍَضت تْيِ ٍ پس اظ تٌويل آى ًِ ثِ هْط ٍ اهضبي ايطبى ضسيسُ ثبضس ٍ زض زكتطچِ اضائِ سَاثن ٍ ضظٍهِ ثِ 

 ّوطاُ سبيط اسٌبز ٍ هساضى هطاض زّس .

تٍ هحتَي پيطٌْبز هيوت ثِ ّوطاُ جساٍل ٍ آًبليع هيوت تٌويل ضسُ ًِ ثِ هْط ٍ اهضبء ضطًت ضسيسُ ثبضس .)  پاكت ج:: 11-3

 (.خًردٌ ، مشريط ي مثُم ترتية اثر دادٌ وخًاَذ شذ پيشىُادات مخذيش ي قلم

 اُ ثباسٌبزپيطٌْبز هيوت تسلين ضَز.ثبيستي ثِ هْط ٍ اهضبي هوبم هجبظ تؼْسآٍض پيطٌْبززٌّسُ ثطسس ٍّوط ًٌتِ:توبم اسٌبز هٌبهػِ هي

هعٍيي ـ ضطيليِ ـ ضلغ ؿطثي ثلَاض ضْيس ثْطتي ـ سبذتوبى ضْطزاضي   وشاوي محل ارائٍ اسىاد مىاقصٍ ي تسليم پيشىُاد َا:-۱۱

 02832373800ـ ٍاحس زثيط ذبًِ ـ تللي: 

كت اسٌبز، يب تحَيل اسٌبز ثِ حسبة ضوبضُ است ًِ ثبيس زض ٌّگبم زضيب ضيبل 800/  000هيوت اسٌبز هٌبهػِ هجلؾ       ـ۱

ثِ ًبم ضْطزاضي ضطيليِ ًعز ثبًي غبزضات ضؼجِ ضطيليِ ٍاضيع گطزيسُ ٍ كيص ٍاضيعي ضا زض ظهبى تحَيل  0102179131008

 اسٌبز ثِ زثيطذبًِ سبظهبى تحَيل ًوبيٌس.

 رَاّس ضس.ثِ پيطٌْبزاتي ًِ ثؼس اظ هَػس هوطض تسلين هيطًَس تطتيت اثط زازُ ً      ـ۲

زض ًويسيَى هؼبهالت ػبلي ضْطزاضي ضطيليِ زض زكتط ضْطزاض ٍاهغ 1400/  04/ 29 هَضخ ضٌجِ زض ضٍظ سِپيطٌْبزات ٍاغلِ         ـ۳

 گيطز.  سبذتوبى ضْطزاضي هَضز ثطضسي هطاض هي – ضلغ ؿطثي ثلَاض ضْيس ثْطتي – زض هعٍيي ـ ضطيليِ

هتوبضيبى زض غَضت ّطگًَِ سَال ٍ اثْبم زض ذػَظ ضطايظ ٍ زكتطچِ هٌبهػِ ثِ زستگبُ ًظبضت هستوط زض ضْطزاضي هطاجؼِ       ـ۴

 ًوبيٌس .

 ضًَس. ثطًسگبى اٍّل ٍ زٍّم ٍ سَم هٌبهػِ ثط اسبس آئيي ًبهِ هؼبهالت ضْطزاضي ّب  تؼييي هي      ـ۵

پيطٌْبز زٌّسگبًي ثِ ظيبى هٌبهػِ گعاض يب هٌبكغ جوَْضي اسالهي ايطاى ثب ّن  ّطگبُ زض جطيبى هٌبهػِ، اعالع حبغل ضَز ًِ    ـ۶

تجبًي ٍ يب هػبلحِ ًطزُ اًس، هٌبهػِ لـَ ذَاّس ضس ٍ هٌبهػِ گعاض؛ گعاضش اهط ضا ثب زضج ًبم پيطٌْبز زٌّسگبًي ًِ زض ايي جطيبى 

 بهِ ضيعي ٍ ًظبضت ضاّجطزي اضسبل ذَاّس ًطز.ضطًت زاضتِ اًس، ثطاي اهسام هبًًَي، ثِ هطاجغ شيػالح ٍ هؼبًٍت ثطً

 % هجلؾ اٍليِ پيوبى ، اكعايص يب ًبّص زّس. 25تَاًس هَضَع پيوبى ضا  زض غَضت تـييط هوبزيط ًبض ثِ هيعاى  هٌبهػِ گعاض هي      ـ۷

 ثبضس. ًبهِ هبلي ضْطزاضي ّب حبًن ثط ايي پيوبى هي آييي      ـ۸

 ثبضس. ثطًسُ هٌبهػِ هي ّعيٌِ زضج آگْي ثِ ػْسُ      ـ۹

 پيوبًٌبض حن ٍاگصاضي ًبض ثِ ؿيط ضا ًساضز.  ـ۱۱

 گصاض زض ضز يب هجَل پيطٌْبزّب هرتبض هي ثبضس. ًويسيَى ثب تَجِ ثِ غطكِ ٍ غالح زستگبُ هٌبهػِ  ـ۱۱

ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالت  بثغ آيييضطًت زض هٌبهػِ ٍ اضائِ پيطٌْبز ثِ هٌعلِ هجَل ضطٍط ٍ تٌبليق تسٍيي ضسُ زض زكتطچِ پيوبى ٍ ت  ـ۱۲

 ضْطزاضي ّب ذَاّس ثَز.

ًبهِ هبلي هؼبهالت ضْطزاضي ّب ّطگبُ ثطًسگبى هٌبهػِ اظ اًجبم هؼبهلِ ذَززاضي ًٌس ٍ يب پس اظ اثالؽ هبًًَي حساًثط تب  عجن آييي  ـ۱۳
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لط ثؼس هٌؼوس ذَاّس گطزيس ٍ زض غَضتي ًِ ّلت ضٍظ حبضط ثِ اًؼوبز هطاضزاز ًطَز، سپطزُ اٍ ثِ ًلغ ضْطزاضي ضجظ ٍ هطاضزاز ثب ً

ّب ثِ ًلغ ضْطزاضي ضجظ  ضٍظ پس اظ اثالؽ هبًًَي حبضط ثِ ػوس هطاضزاز ًطًَس، سپطزُ آى 7ثطًسگبى زٍم ٍ سَم ًيع ظطف هْلت 

 ذَاّس ضس.

ًؼوبز هطاضزاز ًعز سپطزُ ًلطات اٍل ٍ زٍم ٍ سَم ضطًت ًٌٌسُ زض هٌبهػِ ًِ تَسظ ًويسيَى هطرع ذَاّس ضس تب ظهبى ا  ـ۱۵

تَاًٌس ًسجت ثِ زضيبكت سپطزُ ذَز اهسام  ضْطزاضي  ثبهي ذَاّس هبًس ٍ ثويِ ضطًت ًٌٌسگبى پس اظ اػالم ًظط ًويسيَى هي

 ًوبيٌس.

ًبهِ يب كيص ثبًٌي زض ٌّگبم تٌظين هطاضزاز اذص  زُ زضغس هجلؾ ًل هطاضزاز ثِ ػٌَاى تضويي حسي اًجبم تؼْسات ثِ غَضت ضوبًت  ـ۱۶

 ذَاّس ضس.

 .تاشذ گيرد تٍ عُذٌ پيماوكار مي كليٍ كسًرات قاوًوي كٍ تٍ وحًي از اوحاء تٍ قرارداد تعلق مي  ـ۱۷

ّب  اعالع ًبهل اظ هلبز هبًَى هٌغ هساذلِ ًبضًٌبى زٍلت زض اًجبم هؼبهالت زٍلتي ٍ ضْطزاضيضطًت ًٌٌسگبى زض هٌبهػِ ثب ػلن ٍ   ـ۱۸

 ّبي هطثَعِ هتَجِ پيوبًٌبض ذَاّس ثَز. زض هٌبهػِ ضطًت ًوَزُ ٍ زض غَضت ًتوبى ًوَزى، ًليِ هسئَليت

 .ثبضس ّب العاهي هي تصًط: شًط آزضس ٍ ًس پستي زهين ضطًت ًٌٌسگبى ثط ضٍي پبًت  ـ۱۹

 گطزز. اثالؽ ضأي ثِ ثطًسگبى ثِ ًطبًي ٍ ًس پستي اػالم ضسُ اضسبل ضسُ ٍ اظ تبضيد اثالؽ زضيبكت ضسُ تلوي هي  ـ۲۱

تَاًس جْت ًست اعالػبت ثيطتط ثب ّوبٌّگي ٍاحس ذسهبت  ضْطي ضْطزاضي اظ هحل پطٍغُ ثبظزيس يب ثب  ضطًت ًٌٌسگبى هي  ـ۲۱

 يٌس.توبس حبغل ًوب 32373800ضوبضُ تللي :  

 

 

   

 اميني فالح سيدتقي 

 شهردار

  


