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 ���ه �عا�ی

 مقدمه

مالک مجتمع تجاري  ه عنوانب 10101855694 ملی شناسه و 142583 ثبت شماره به  )عام سهامی( ساختمان توسعه المللیبین شرکت

 ظافتنخدماتی و انجام کلیه امور  دارد نظر در د،ننامیده می شو "ارزگمناقصه"پیش رو  مناقصهکه در اسناد  ،در شهر شیراز واقعسعدي 

 را مجتمع اداري دفتر مدیریتپرسنل  نفر 12حدود  به سرویس دهیخدمات آبدارخانه شامل و مشاعات مجتمع تجاري سعدي  عمومی
 اسناد رد مندرج شرایط براساسسابقه و باتوانمند  مانکاریپبه  یفیک یابیهمراه با ارز اي مرحله کی عمومی مناقصه برگزاري طریق از

  . نماید واگذار صالحیت واجد حقوقی اشخاص به به شرح ذیل حاضر مناقصه

 : جتمع سعدي مشخصات مالف) 

 آباد، جنب خیابان عرفان منش عفیف شیراز، خیابان استان فارس، شهر آدرس مجتمع تجاري سعدي (محل اجراي خدمات): .1
 مترمربع 55000 بالغ بر مجتمع تجاري سعدي: کل ساحتم .2

 مطابق جدول ذیلطبقه پارکینگ  3طبقه تجاري و  7شامل: مساحت فضاي مشاعات (مورد مناقصه) .3

 فضاي مشاعات مجتمع -یک جدول

 کاربري طبقه ردیف
 مساحت مشاعات

 (مترمربع)
 تعداد 

 سرویس مردانه
 تعداد 

 سرویس زنانه
 تعداد 

 آسانسور
 تعداد باکس

 پله فرار
 تعداد

 پله برقی

 0 2 6 0 2 4628 پارکینگ -4 1

 0 2 6 2 0 4601 پارکینگ -3 2

 0 2 6 0 2 4583 پارکینگ -2 3

 2 2 8 7 6 3729 تجاري -1 4

 2 2 11 5 5 2679 تجاري همکف 5

 2 2 11 4 4 2273 تجاري اول 6

 2 2 11 4 4 2237 تجاري دوم 7

 2 2 11 4 4 2237 تجاري سوم 8

 2 2 11 4 4 2237 تجاري چهارم 9

 2 2 11 4 4 85 تجاري پنجم 10

 14 20 92 34 35 29289 جمع
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 :مورد مناقصه خدمات تفصیلی امور شرحب) 

رها، نیمکت ها، ــتبلیغات، کانت باکس هاي ایی،ــراغ هاي روشنـون ها، چـست وارها،ـدی کف، شامل طبقات مشاعات کلیه نظافت .1
 ......  و پله ها

 ها برقی پلهو  ها آسانسور نظافت .2

 طبقات وید و طبقات پناه جان هاي نرده و ها شیشه نظافت .3

 ورودي و خروجی مجتمع و پارکینگ برقی هاي درب هاي شیشه نظافت .4
 مجتمع ساختمان دسترسی قابل و همکف طبقه بیرونی هاي شیشه نظافت .5

 تجاري واحدهاي بیرونی ویترین بخش نظافت .6

  ها رمپ و پارکینگطبقات  کل فضاي نظافت .7

 هاي اطراف مجتمعشامل حیاط پشتی و پیاده رو مجتمعبیرونی  محوطه نظافت .8

 جمع آوري و انتقال زباله ها به محل هاي پیش بینی شده و شست و شوي دوره اي سطل هاي زباله و تعویض کیسه ها و ... .9
 هاي باطري موقع به تعویض و کردن پر و هاکل فضا کردن عفونی ضد و شوو  شست شامل بهداشتی هاي سرویس نظافت .10

 یا اطالع رسانی سریع هرگونه خرابی شیرآالتو  ها سرویس درب کاري روغن ،تخلیه زباله ها، جمع آوري و ریز مایعهاي دستگاه
 و ... به مدیریت مجتمع هاي تهویهدستگاه

 و سیستم هاي تهویه فن ها اگزاست دریچه گردگیري و نظافت .11

 ها گلدان و ها باغچهیاري آبنگهداري و  .12
 نشده دیده 12 الی 1 هاي ردیف در که و یا به صورت موردي صالحدید مدیریتحسب فضاي مشاعات  سایر نظافتو به طور کلی  .13

 . است

 حمل بار با ترولی و جابجایی بسته هاي مربوط به امور بخش اداري مجتمع .14
 انجام سمپاشی دوره اي و گندزدایی به منظور مقابله با حشرات موذي .15

 دفاتر کلیه عمومی نظافتشامل  پرسنل نفر 12 با مجتمع اداري بخش به دهی سرویس و نظافت خدمات شامل آبدارخانه خدمات .16
  مدیریت دفتر و اداري پرسنل به دهی سرویسو پذیرایی و  آبدارخانه امور کلیه انجامو  اداري

 و سایر امور خدماتی محوله از سوي مدیریت مجتمع .17
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 :مناقصهشرایط اختصاصی شرکت در ج) 

روي نیبه تعداد کافی  اسناد مناقصه حاضر، )ب(امور خدمات مندرج در بخش انجام صحیح و قابل قبول  جهت پیمانکار مکلف است .1
  نماید: نظارتبه طور مستمر داراي شرایط ذیل را استخدام نموده و بر عملکرد مناسب آنها  و و تمام وقت واجد صالحیت انسانی

  22الی  8ساعات کاري مجتمع از ساعت روزها و  کلیه درو خدمات دهی حضور  
 (با درج لوگوي مجتمع سعدي) آراسته و مرتب و با لباس هاي فرم یکپارچه طبق نظر مدیریت مجتمع ظاهري داشتن 
 داشتن وضعیت جسمانی سالم و متناسب با خدمات مورد مناقصه 
 تعامل با سایر پرسنل و مراجعین مجتمعو احترام در  ادب رعایت 
  سال 50و حداکثر سال  25داراي حداقل سن 
 کارفرما وثوق مورد کار طب مرکز از) پیمانکار هزینه به(سالمت  گواهی داراي  
 در کل محوطه مجتمع تجاري  (ضمناً استعمال دخانیات. انتظامی نیروي از اعتیاد عدم و پیشینه سوء عدم گواهی داراي

 سعدي ممنوع می باشد.)
 امور محوله از سوي مدیریت و نماینده وي  سریع نمایندگان ناظر وي و پیگیري و مجتمع مدیریت با مثبت تعامل 
 عمل نمودن به دستورالعمل ها و آیین نامه داخلی مجتمع و دستورات مدیریت مجتمع 
  اشند. بنیروهاي مورد استفاده باید مشمول بیمه بیکاري، بازنشستگی و از کار افتادگی نبوده و شغل ثابت دیگري نداشته 

براساس اطالعات جدول یک، نسبت به  از مجتمع تجاري سعدي بازدید نموده و با آگاهی کامل از شرایط و پیمانکار مکلف است .2
 با درج اطالعات در فرم هاي پیوست پیش بینی تعداد نیروهاي مورد نیاز و پیشنهاد مبلغ مورد نظر خود جهت شرکت در مناقصه

 اقدام نماید.
 اشد.بر عهده پیمانکار می ب قرارداد به متعلق مالیات و بیمه و پیمانکار پوشش تحت نیروهاي قانونی مزایاي و حقوق کلیه پرداخت .3
 نظارت ورمنظ به و نمایند بیمه را آنها و تنظیم قرارداد جداگانه طور به خود کارکنان کلیه با کار قانون مطابق است موظف پیمانکار .4

 عهدمت انکارــپیم .دهد قرار کارفرما اختیار در را آنها ه و پرداختی ماهیانهـبیمو لیست  نلـپرس قرارداد از نسخه یک ،عملکرد بر
 کاري تعطیل کاري، جمعه کاري، نوبت سنوات، پاداش، عیدي، شامل پرسنل مزایاي و حقوق کلیه قرارداد مدت طول در گردد می

 . نماید ارائه کارفرما به را پرسنل با حساب تسویه مستندات و پرداخت به موقع و محاسبه را مرخصی ذخیره و

 به برون مناقصه گزارنفر نیروي خدماتی در مجتمع سعدي مشغول به کار می باشند. با توجه به تصمیم  9در حال حاضر تعداد  .5
 نماید، لذا در صورتی که متقاضیمی  هانیرو این را ناگزیر از تعدیل مناقصه گزارسپاري خدمات مورد مناقصه به بخش خصوصی که 

 امکان بهره گیري از نیروهاي خدماتی موجود را تا حد امکان داشته باشد، در ارزیابی انتخاب پیمانکار اولویت خواهد داشت.

 ،دگرد امور بهداشت مجتمع در نظمی بی به منجر مدیریت مجتمع تشخیص به که نیروها از یک هر غیبت یا مرخصی صورت در .6
 درخصوص رماکارف تأییدیه اخذ. نماید معرفی کارفرما به جایگزین عنوان به را دیگريواجد صالحیت  افراد یا فرد است مکلف پیمانکار

 . الزامیست جدید فرد
 زا هریک اخالقی یا کاري صالحیت تأیید عدم صورت در و است پیمانکار عهده به خدماتی نیروهاي رفتار و اخالق حسن ضمانت .7

و معرفی فرد جدید  آنها جایگزینی به نسبت ساعت 48 ظرف است موظف پیمانکار مدیریت مجتمع در هر زمان، طرف از نیروها
 .ندارد ار اند شده برکنار کار از کارفرما توسط دلیل هر به که را نیروهایی مجدد بکارگیري حق پیمانکار. نماید اقدامواجد صالحیت 

 . باشد می پیمانکار عهـده بر نیروهاي خدماتی غـذاي تأمین و ذهاب و ایاب هزینه .8



 

   ناقصه عمومی انجام خدمات نظافت مجتمع تجاري سعدي شیرازم اسناد

 

14از  6صفحه   
 

 

ه و ارائ به منظور احراز توانمندي مالی پیمانکار و جلوگیري از بی نظمی مجتمع، پیمانکار با امضاي ذیل اسناد مناقصه حاضر .9
سه ماه، رأساً و نیروهاي خدماتی را به مدت و مزایاي نماید که توان مالی الزم جهت پرداخت حقوق تعهد و اعالم می مستندات،

 بدون نیاز به دریافتی از جانب کارفرما دارد.

نسبت به  ثالث افراد یا و خود پرسنل احتمالی شکایت یا و اجتماعی تأمین قانون 66 ماده رعایت منظور به است موظف پیمانکار .10
 به کارفرما ارائه از امضاي قرارداد و مدارك مربوطه را ظرف دو هفته اقدام با هزینه خود مدنی مسئولیت و حوادث نامه بیمه اخذ

 . نماید

 مطابق قرارداد موضوع مناسب اجراي و کار انجام حسن تضمین منظور به قرارداد، مبادله و امضا با همزمان است متعهد پیمانکار .11
 و صادر ساختمان، توسعه المللیبین شرکت وجه در قرارداد موضوع کل مبلغ درصد 50 معادل صیادي چک فقره یک کارفرما نظر

 بچارچو در است مخیر کارفرما نماید تخلف خود تعهدات از هریک مناسب اجراي از پیمانکار صورتیکه در و نماید ارائه کارفرما به
 در ضمینت این است بدیهی. نماید وصول و ضبط خود نفع به قانونی تشریفات بدون را تضمینی اسناد خود، تشخیص به و قرارداد

 بدهکار عدم صورت در و قرارداد اجتماعی تأمین بیمه مفاصاحساب ارائه از پس و کامل حساب تسویه صورت در قرارداد مدت پایان
 کارفرما یصتشخ با صرفاً پیمانکار قصور و تقصیر احراز .شد خواهد مسترد پیمانکار به الزم هاي تائیدیه اخذ از پس و پیمانکار بودن

 که پیمانکار قصورات از بخش آن و نماید می ساقط و سلب خود از خصوص این در را اعتراض هرگونه حق پیمانکار و باشد می
 .گردد کسرپیمانکار  کارکرد صورت از ماه هر پایان در کارفرما نماینده گزارش با تواند می است واضح

 50 معادل صیادي چک فقره یک قرارداد اجراي تعهدات تضمین منظور به قرارداد، مبادله و امضا با همزمان است متعهد پیمانکار .12
 مانکارپی صورتیکه در و نماید ارائه کارفرما به و صادر ساختمان، توسعه المللیبین شرکت وجه در قرارداد موضوع کل مبلغ درصد

 بدون را تضمینی اسناد خود، تشخیص به و قرارداد چارچوب در است مخیر کارفرما نماید تخلف خود تعهدات از هریک اجراي از
 و املک حساب تسویه صورت در قرارداد مدت پایان در تضمین این است بدیهی. نماید وصول و ضبط خود نفع به قانونی تشریفات

 هب الزم هاي تائیدیه اخذ از پس و پیمانکار بودن بدهکار عدم صورت در و قرارداد اجتماعی تأمین بیمه مفاصاحساب ارائه از پس
 در را راضاعت هرگونه حق پیمانکار و باشد می کارفرما تشخیص با صرفاً پیمانکار قصور و تقصیر احراز .شد خواهد مسترد پیمانکار

 در کارفرما نماینده گزارش با تواند می است واضح که پیمانکار قصورات از بخش آن و نماید می ساقط و سلب خود از خصوص این
 .گردد کسرپیمانکار  کارکرد صورت از ماه هر پایان

یار در اخت تهیه وکارفرما  به صورت دوره اي توسطو مواد شوینده و پاك کننده  بهداشتی لوازم نظافت، ، ابزارمواد مصرفی کلیه .13
 نظارت بر استفاده صحیح و به اندازه از موارد فوق بر عهده پیمانکار می باشد.پیمانکار قرار می گیرد. 

 با راردادق شروع زمان از را خود به متعلق) دستی( برقی نظافتی برس دستگاه دو و سرنشین با شارژي اسکرابر دستگاه دو کارفرما .14
 موظف پیمانکار. دهد می تحویل پیمانکار به قرارداد موضوع خدمات انجام در مساعدت جهت سالم صورت به صورتجلسه تنظیم
 مدت طی در ها دستگاه نگهداري و تعمیر هاي هزینه. نماید تأمین را ها دستگاه با کار شرایط واجد و دیده آموزش نیروهاي است

 مامات زمان تا را عمومی نظافت است موظف پیمانکار دلیل، هر به ها دستگاه خرابی صورت در. باشد می پیمانکار عهده بر قرارداد
 .رساند انجام به احسن نحو به لوازم و ابزارها سایر از استفاده با و دستگاه بدون تعمیرات،

مد نظر بهینه مطلوب و شرایط  ،مجتمع و فعالیت که در همه ساعات کاري گیردباید به گونه اي انجام  خدمات مورد مناقصه .15
زایش اف پیشامد، مشمولحسب  یادر طول روز  تکرار نظافتدفعات د. تعداد برقرار باش ويیا نمایندگان مدیریت مجتمع و ناظرین 

 مجتمع به در هر زمان ه کاملترین خدمات نظافتبود و پیمانکار موظف به ارائنخواهد  (مبلغ قرارداد) پیشنهادينسبت به رقم مبلغ 
 می باشد.

در صورت مشاهده هرگونه اهمال و تخطی از انجام وظایف محوله به پیمانکار، کارفرما ابتدا از طریق تذکر شفاهی نسبت به پیگیري  .16
نماید. در صورت عدم رفع مشکل پس  می ر به پیمانکار اقداماخطار کتبی نسبت به هشدارفع نواقص کار و درصورت تکرار از طریق 
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 25به عالوه که به تشخیص کارفرما می باشد، از یک هفته، مدیریت مجتمع نسبت به انجام امور معوقه اقدام نموده و هزینه آن را 
 درصد باالسري به حساب بدهکاري پیمانکار منظور می نماید.

 یگیريپ نیروها و عملکرد بر نظارت و به امور رسیدگی جهت وقت تمام صورت به شرایط واجد نماینده نفر یک است متعهد پیمانکار .17
  .نماید مستقرمعرفی و   دائم صورت به و ارتباط مستقیم با مدیریت مجتمع مربوطه امور کلیه

 محل رد مستقر دیجیتالی زنی ساعت دستگاه طریق از را خود غیاب و حضور و تردد روزانه صورت به باید پیمانکار پرسنل کلیه .18
 ادرص و تهیه پیمانکار توسط که را مجتمع مدیریت مهر به ممهور و تأیید مورد دار عکس شناسایی کارت و نمایند اعالم مجتمع

 . باشد کارفرما می نماینده توسط فوق کارکرد لیست تأیید به منوط پیمانکار به پرداخت. باشند داشته همراه به شود می

 و رماکارف تأیید منوط به پیمانکار به به کارفرما می باشد و پرداخت صورتحساب رسمیهر ماه موظف به ارائه  پیمانکار در پایان .19
 جرائم متعلقه خواهد بود. قانونی و کسورات کسرپس از  و مدیریت مجتمع

 هب حتی عنوان هیچ تحتجزئًا یا کالً را موضوع مناقصه بخشی از خدمات  یا و تمام واگذاري و انتقال به غیر حق مناقصه برنده .20
 . کارفرما کتبی موافقت قبلی و و تأیید با ؛ مگرنخواهد داشت دیگر عنوان هر یا وکالت نمایندگی، صورت

پیمانکار حق استفاده از کارگر خارجی را برخالف مقررات قانون کار ندارد و در صورت تخلف از این شرط کلیه مسئولیت هاي  .21
 مترتبه بر عهده پیمانکار خواهد بود. قانونی 

 قانون اساسی و همچنین قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد. 141پیمانکار نباید مشمول اصل  .22
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 :مناقصهرایط عمومی شرکت در شد) 

 ماه ســه حداقل با معتبر بانکی نامه ضــمانت قالب در) ریال میلیارد یک( ریال 000،000،000،1 مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصــه: -1
 یا و 10101855694 ملی شناسه به) عام سهامی( ساختمان توسعه المللی بین شرکت وجه در بانکی شـده  تضـمین  چک یا اعتبار
 )930590039781614258300001IR: شبا شماره( سینا بانکنزد  397816142583001 شماره حساب به نقدي واریز

 هايکلیه هزینهمجموع  ابتدا اسـبه و اعالم شده باشد و متقاضی باید مح ماهیانهباید به صـورت   3مبلغ پیشـنهادي در فرم شـماره    -2
ر سود مد نظنیز خود شامل حق بیمه تأمین اجتماعی، سنوات، عیدي و سایر حقوق قانونی کارکنان و  اسـتخدامی  نیروهايسـالیانه  

محاسبات  این درج و جدول آنالیز 3در فرم شماره  مبلغ محاسبه شده را به عنوان پیشنهاد )12/1یک دوازدهم ( محاسـبه و  خود را
 نماید.ضمیمه نیز را 

 سوياز  یانعقاد قرارداد، مطابق مبلغ اعالم همزمان بامکلف است  برنده مناقصه، بر عهده برنده مناقصه است و ینشر آگه نهیهز -3
  .دیآن اقدام نما ينسبت به پرداخت نقد مناقصه گزار

 ا دارند.ر مناقصهامکان شرکت در  ،یاعتبارسنج تیو با قابل یرانیا تیتابع يداراداراي پروانه شغلی مرتبط و  یاشخاص حقوق هیکل -4
مهلت دریافت و تحویل  می باشد. 17/3/1401مورخ  شنبهسه روز  16:00ها تا ساعت و تسلیم پاکت مناقصهاسناد  تحویلمهلت  -5

 اسناد تمدید نخواهد شد.
باید در مهلت مقرر پیشـنهادات خود را در پاکت هاي کامالً الك و مهر شـده و از طریق حضوري و یا    مناقصـه شـرکت کنندگان در   -6

ــیر. خیابان    ــاختمان به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قص ــعه س ــرکت بین المللی توس پســت پیشــتاز به دبیرخانه ش
 طبقه هفتم ارسال نمایند.   11بخارست هشتم پالك 

رکت بین المللی توسعه ــالن کنفرانس شــدر محل س 18/3/1401مورخ  شنبهچهارصبح روز  10زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  -7
 ه دهم می باشد.ــطبق 11ساختمان به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پالك 

ان در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه اصل معرفی نامه و ارائه اصل کارت ملی و اصل یا نماینده ایش مناقصهحضور شرکت کنندگان در  -8
واهد نخ مناقصهبالمانع بوده لیکن عدم حضور آن ها موجب توقف اجراي جلسه  مناقصه گزارحسب صالحدید  رسید تحویل پاکت ها

 بود.
 باشند و همچنین پیشنهادهایی مناقصهپیشنهادهاي قیمت که بصورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش و فاقد سپرده شرکت در به  -9

 که بعد از مهلت تعیین شده در آگهی تسلیم شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 انعقاد عدم و برگزاري مناقصه از کامل انصـراف یا مناقصه جلسه تجدید ول پیشنهادات،ــیا قب در رد مناقصه گزار -10

 ینا در را دعوایی طرح یا اعتراض هرگونه حق مناقصه در کنندگان . شرکتار استــمخت ،دلیل هر به مناقصه برنده با قرارداد
ه ب مناقصهرده شرکت در ــ، سپدلیلهر ه ب شرکت از سويمتقاضی صورت رد پیشنهاد  در .نمودند اقطــس و سلب خود از خصوص

 متقاضی مسترد می گردد.
 در انکنندگ شرکت لیست از دهنده پیشنهاد نام اینصورت غیر . دردهد ارائه قیمت پیشنهاد یک تواند می صرفاً کننده شرکت هر -11

 .شد خواهد حذف مناقصه
 خواهد بود.   پایین تر قیمتبا پیشنهادهاي با  ،مناقصهاولویت برنده شدن در  -12
، مراتب به صورت وقوعبراي خود محفوظ میدارد که در صورت  در هر زمانرا و اصالح یا تجدید نظر در اسناد حق تغییر  مناقصه گزار -13

 ترکــایت شــسوبیا  و جنوبمحلی خبر  روزنامهروزنامه کثیراالنتشار همشهري یا ر شده در ــریق آگهی منتشــاز ط یاکتبی 
ادها ــدریافت پیشنه جدید لتــمهزمان ـــهمگردد و  انی میــاطالع رس www.icd.co.irبه آدرس  المللی توسعه ساختمانبین

 خواهد شد. رسانیبه شرکت کنندگان اطالع 



 

   ناقصه عمومی انجام خدمات نظافت مجتمع تجاري سعدي شیرازم اسناد

 

14از  9صفحه   
 

 

و  طیشرا لیهک و قبول مناقصه گزاراز سوي  آتی شروط و تکالیف تعیین شده کلیه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول مناقصهشرکت در  -14
درج هرگونه عبارتی غیر از پذیرش بی قید و  .می باشد مناقصه گزارمد نظر و ارائه شده از سوي  پیمانکاري مندرج در قرارداد مفاد

 شرط اسناد مناقصه، از نظر کمیسیون معامالت مردود می باشد.
. یدرس خواهد ایشان اطالع به کتبی نامه ارسال با ،معامالت کمیسیون تأیید از پس ،مناقصهبرنده  سوم و دوم اول، نفرات اسامی  -15

 فراتن سپرده. ماند خواهد باقی شرکت نزد ،مناقصه برنده اب قرارداد انعقاد و اداري مراحل سیر پایان تا سوم و دوم اول، نفرات سپرده
 اشخاص نماینده ملی کارت و ها پاکت تحویل رسید اصل همراه به معتبر نامه معرفی ارائه با کاري روز 5 مدت ظرف آن بعد و چهارم

 .گردد می عودت حقوقی
 انعقادبت به ، نس)مناقصه(ابالغ به برنده  یاعالم کتب خیاز تار یک هفتهمهلت  ظرف ستیبا یم متقاضی ،مناقصهبرنده  اعالمپس از   -16

 مجاز خواهد بود. تا حصول نتیجه مناقصه گزارتمدید این زمان حسب صالحدید . دیاقدام نما و ارائه تضامین قرارداد
 ماماًت برنده مناقصه در شرکت سپرده قرارداد توسط برنده مناقصه، امضايعدم یا  کتبی انصراف ای عدم مراجعه به شرکت در صورت -17

 دوم فرن امتناع صورت در که نماید سوم یا دوم نفر با قرارداد انعقاد به اقدام است مخیر شرکت و می گردد ضبط مناقصه گزار نفع به
 بطض مناقصه گزار نفع به ایشان سپرده که حقوقی اشخاص. شد خواهد ضبط مناقصه گزار نفع به تماماً نیز ایشان سپرده سوم، یا

 .نمودند ساقط و سلب خود ازتحت هر عنوان  را کیفري و حقوقی دعواي طرح و اعتراض هرگونه حق گردد،
 هک برندگانی مابین باشند، داده پیشنهاد مساوي هايقیمت ها آن تمامی یا مناقصه برندگان از نفر دو مورد که حسب صورتی در -18

ي پیشنهاد داده و سابقه فعالیت مقبول تري پایین تر قیمت کدام هر و شودمی برگزار حضوري مناقصه اند داده ارائه مساوي قیمت
 قیمت از تواند نمی شرایطی هیچ تحت حضوري پیشنهادي قیمت هرصورت در. شد خواهد اعالم برنده عنوان به ،داشته باشد
  .باشد بیشتر قبلی مکتوب پیشنهادي

، یطشراکلیه و حصول اطالع از  شیراز شهر در محل مجتمع تجاري سعدياز  دیبه منزله اقرار به بازد یاز طرف متقاض شنهادیارائه پ -19
و  است نموده مناقصهمبادرت به شرکت در  و اطالع کاملبوده و متقاضی با علم  و غیره مناقصهموضوع  تیفیو ک تیکم ات،یخصوص

اب و ــکلیــــه هزینه هاي ای .دینما یاط مــود سلب و اسقــاز خ در آینده را مناقصه گزارو رجوع به  ، اعتراضاـحق هرگونه ادع
رکت بین المللی توسعه ــش می باشد. جهت هماهنگی بازدید با شماره تلفن متقاضیبه عهده  و سایر بررسی ها بازدید ،ابــذه

 .ماییدفرتماس حاصل  021-88505347 ساختمان:
 ارسیف زبان به و دقت با و خوانا و کامل صورت به خوردگی خط بدون متقاضی توسط بایست می مناقصه در شرکت تقاضاي هاي فرم -20

 رسمی روزنامه از نسخه یک و تکمیل خود اساسنامه مطابق را مذکور هاي فرم بایست می حقوقی اشخاص و گردد امضاء و تکمیل
 )1 شماره فرم در مندرج موارد سایر و( هویتی مدارك همراه بهممهور به مهر شرکت و  مجاز امضاء صاحبان و تغییرات آخرین شامل

 .نمایند ضمیمه ،را
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 :مناقصهشرکت در  تحویلی جهتمحتویات پاکت هاي 
پست حضوري و یا  و از طریق الك و مهر شدهپیشنهادات خود را در پاکت هاي کامالً در مهلت مقرر باید  مناقصـه شـرکت کنندگان در  

به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر. خیابان بخارست هشتم  پیشـتاز به دبیرخانه شـرکت بین المللی توسعه ساختمان  
 مهلت دریافت و تحویل اسناد تمدید نخواهد شد. نمایند. ارسال هفتمطبقه  11پالك 

امل نام کباید د، نشومی  متمایز »ج«و » ب« ،»الف«حروف بزرگ بصورت  باکه  مناقصهریک از پاکت هاي الزم به ذکر است بر روي ه
 قید گردد.» پیمانکاري خدمات مجتمع سعدي به مربوط« و همچنین عبارت مناقصهو آدرس شرکت کننده در 

 محتواي پاکت (الف) : 
 ماه سه حداقل با معتبر بانکی نامه ضمانت قالب در میلیارد ریال) یکریال ( 000،000،0001،مبلغ   :مناقصه در شرکت سپرده -1

 یا و 10101855694 ملی شناسه به) عام سهامی( ساختمان توسعه المللی بین شرکت وجه در بانکی شده تضمین چک یا اعتبار
 )930590039781614258300001IR: شبا شماره( سینا بانکنزد  397816142583001 شماره حساب به نقدي واریز

 تذکر: 
 هیچگونه اثري از قیمت یا توضیح اشاره کننده به قیمت، نباید در اسناد و مدارك پاکت (الف) قابل مشاهده باشد. -1
 رجخا مناقصهحق دارد شرکت کننده را از فرآیند  مناقصه گزارج از موارد مذکور باشد، در صورتی که محتویات پاکت (الف) خار -2

 نماید. 

 محتواي پاکت (ب) :

با امضاء مجاز و مهر شرکت و تکمیل موارد مندرج در فرم مذکور  مناقصه کنندگان در : فرم مشخصات شرکت1فرم شماره -1
 )ویژه اشخاص حقوقی(

و پذیرش مسئولیت هاي ناشی از مقررات  مناقصهنامه قبولی کلیه مفاد مندرج در شـــرایط عمومی : فرم تعهد2فرم شماره  -2
 و ارائه اصل گواهی امضاء با امضاء مجاز و مهر شرکت/ اثر انگشت متقاضی مناقصهشرکت در 

 تصویر مصدق اساسنامه و مدارك ثبتی شرکت شامل شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادي -3
 ماه 6شغلی مرتبط و داراي اعتبار حداقل به میزان پروانه  -4
مدیره و صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقی: شامل تصویر شناسنامه و تصویر  تأهیمدارك شناسایی مدیرعامل و اعضاي  -5

 و ارائه اصل گواهی امضاء کارت ملی
 تصویر آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضاء مندرج در روزنامه رسمی کشور  -6
 ارزیابی کیفی پیمانکارجهت رزومه کاري و تصویر اسناد مؤید توان مالی متقاضی  -7
 آدرس اقامتگاه قانونی و تلفن و کد پستی ده رقمی -8
 به همراه مهر شرکت قیصاحبان امضاي مجاز اشخاص حقو توسط حاضر مناقصهصفحات اسناد  یهامضاي ذیل کل: مهم -9

 

 تذکر:
 (ب) قابل مشاهده باشد.هیچگونه اثري از قیمت یا توضیح اشاره کننده به قیمت، نباید در اسناد و مدارك پاکت  -1
خارج  مناقصهحق دارد شرکت کننده را از فرآیند  مناقصه گزارج از موارد مذکور باشد، پاکت (ب) خار در صورتی که محتویات -2

 نماید. 
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 محتواي پاکت (ج) :
و اطالعات سپرده شرکت در  : فرم ارائه پیشنهاد قیمتجدول آنالیز محاسبات امضا شدهبه انضمام  )3فرم تکمیل شده شماره ( -1

عدد و حروف) ممهور به مهر و بدون قلم خوردگی و بدون هیچ توضیح اضافی و قید و شرط(به  و جدول آنالیز محاسبات مناقصه
 مهر شده شخص حقوقی و الك و امضاي صاحبان امضاي مجاز

دارد، می تواند در ذیل  را ر در مجتمع سعديمشغول به کا فعلی به بکارگیري نیروهاي خدماتی امکاندر صورتی که متقاضی  -2
 نماید.تمایل خود را ابراز  ،جدول آنالیز محاسبات

 

 :ناقصهم نحوه تعیین برنده
ل می ــه داده و به صورت زیر عمــتشکیل جلس 18/3/1401مورخ  شنبهچهارصبح روز  10در ساعت  مناقصه گزار معامالتکمیسیون 

 نماید:
 كمدار بررسی از پس و نماید می دامــاق مناقصه در دهندگان پیشنهاد »ب« و »الف« هاي پاکت اییــبازگش به نسبت در ابتدا -1

 که درصورتی اعالمی، شرایط با آن محتویات مطابقت و مقرر میزان با مناقصه در شرکت سپرده تطبیق و »ب« و »الف« هاي پاکت
 . نمود خواهد اقــدام »ج« پاکت نمودن باز به نسبت جلسه همان در باشد، کامل شده ارائه مدارك

 نهات لذا. شد نخواهد باز مذکور پیشنهادکنندگان »ج« پاکت شده، ارائه سپردهیا نقص در میزان  ابهام یا و مدارك نقص صورت در -2
یز احراز کرده نکه شرایط ارزیابی کیفی را  پیشنهادي مبلغ ترینپایین  و گردیده باز باشد لــکام آنها مدارك متقاضیانی که پاکت
  .گردد می اعالم و تعیین مناقصه اییــنه برنده عنوانه ب ،باشد

 در رد یا قبول هرگونه پیشنهاد مختار است. مناقصه گزار تذکر:

ایر ـوم، سپـــرده ســــرده نفر اول، دوم و ســ، بجز سپمناقصه گزار معامالتون ــتوسط کمیسی مناقصهه ــالم نتیجــپس از اع -3
 مسترد خواهد شد.  مناقصهومی ــشرایط عم 15بند  ل مندرج درــکنندگان طبق دستورالعمشرکت 

تنظیم و انعقاد قرارداد و انجام تعهدات مربوطه  جهت هفتهیک ظرف مدت  مناقصه گزارپس از ابالغ کتبی  مناقصهچنانچه برنده  -4
ضبط خواهد شد و مراتب به نفر  مناقصه گزاروي به نفع  مناقصهاقدام ننماید و یا از پیشنهاد خود عدول نماید، سپرده شرکت در 

 تعهدات انجام و قرارداد انعقاداعالم خواهد شد. چنانچه برنده دوم نیز ظرف مهلت یاد شده نسبت به  مناقصهدوم به عنوان برنده 
و و به همین نحضبط خواهد شد و مراتب به برنده سوم اعالم خواهد شد.  مناقصه گزارنیز به نفع  ويقراردادي اقدام ننماید، سپرده 

بدیهی است پس از انعقاد قرارداد با  تصمیم گیري خواهد گردید. مناقصهو درخصوص تجدید  با نفر سوم برنده نیز عمل خواهد شد
  دوم و سوم مسترد خواهد شد. گانبرند مناقصهنفر اول سپرده شرکت در 
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 )1(فرم شماره 

 متقاضی فرم مشخصات

 
 :..............................................ملی شناسه:................................ ثبت تاریخ:............................ ثبت شماره............................. .:..........................شرکت نام 

.............. .................:..................خانم/آقا:  مجاز امضاي صاحبان نام: ............................................ مدیرعامل نام........  ...............:..................اقتصادي کد

 و:............................................. سمت با............................... ..:.........خانم/آقا و............ ...........................:.......ملی کد با:............................................. سمت با

..........................................................................................................  ...........................:............................نشانی:...................................................... ملی کد با

 ...............................:...............همراه تلفن................................... :...........فاکـس.......................... .......:...........ثابت تلفن.......................... .....:..........کدپستی

 
 سابقه فعالیت

 توضیحات محل فعالیت تا سال از سال نوع فعالیت

     
     
     
     
     

 
 مدارك شناسایی اشخاص حقوقی که الزم است در پاکت (ب) قرارگیرد: 

یر تصو -شناسنامه  صفحه اول و توضیحات(نام و نام خانوادگی و تصویر  در صورت وجود -کامل نماینده معرفی شدهمشـخصات   -1
 کارت ملی)

 صفحه اول و توضیحاتمشخصات و مدارك شناسایی صاحبان مجاز امضاء، مدیرعامل و سایر اعضاي هیأت مدیره شامل (تصویر  -2
 )و گواهی امضاء انتصابسمت و تاریخ  -تصویر کارت ملی -شناسنامه 

 یک نسخه کپی اساسنامه ممهور به مهر شرکت -3

 مندرج در روزنامه رسمی کشور  شرکتآگهی آخرین تغییرات  آگهی تأسیس و تصویر -4

 به همراه مهر شرکت قیتوسط صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقو مناقصهامضاي ذیل کل صفحات اسناد  -5
 رقمی آدرس اقامتگاه قانونی، تلفن و کد پستی ده -6

 جهت ارزیابی کیفی پیمانکار متقاضیاسناد مؤید توان مالی و رزومه کاري  -7
 

 
 را می پذیرم                                               مدارك و اطالعات فوق قرائت شد و مسئولیت صحت کلیه                                                                         

 مهر و امضاء متقاضی                                                                             
 



 

   ناقصه عمومی انجام خدمات نظافت مجتمع تجاري سعدي شیرازم اسناد

 

14از  13صفحه   
 

 

 )2فرم شماره (

 مناقصهتعهـدنـامه شرکت در 

 
.................... به ....................منتشره در روزنامه .. عمومی شرکت بین المللی توسعــه ساختمان(سهامی عام) هــمناقصبا توجه به آگهی 

 ....................... ......................... مورخ ........شماره ...

شناسه ........................................................... به شماره ثبت ............................... و ............................ شرکت/مؤسسه شخص حقوقی:
.............................................. با کد ملی ملی............................................ و کد اقتصادي ........................................ به نمایندگی اینجانب ...

به سمت  ........................ و اینجانب .................................. با کد ملی ................................................................................................ به سمت .........
 اعالم می داریم:به عنوان صاحبان امضاي مجاز شرکت ................. ...........................

کلیه اسناد  ................ روزنامه ............................. مورخ .............................، شــرایط مندرج در روزنامه، فرم ها و) مطابق آگهی شماره ..........1
ع و مطل را به دقت مطالعه نموده و کلیه موارد مورد قبول بوده و از زمان بازگشایی پاکت ها و انعقاد قرارداد مناقصهو شرایط عمومی این 

به طور کامل آگاه بوده و کلیه  مناقصهفرآیند برگزاري  و مناقصه موضوع بازدید به عمل آورده و از کم و کیف مناقصهموضوع  کل از
 تعهدات و شرایط را بدون قید و شرط می پذیرم.

 را در پاکت (ب) قرارداده و متعهد مناقصهدر را در پاکت (الف) و تعهدنامه شرکت  مناقصه، سپرده مناقصه) با اطالع کامل از کلیه شرایط 2
یا تکمیل نبودن هریک از مدارك درخواستی یا عدم  مناقصهعدم احراز هریک از شرایط  به دلیل مناقصهشوم درصورت برنده نشدن در می

 م.نمای می هیچگونه اعتراضی نداشته باشم و حق طرح هرگونه دعوایی را از خود سلب و ساقط ،مناقصهپذیرش از سوي برگزارکننده 
 رکتش نزد مناقصه برنده با قرارداد ابالغ و انعقاد و اداري مراحل سیر پایان تا دوم و سوم اول، نفرات ) اینجانب مطلع هستم که سپرده3

 ودتــع مناقصهدرج در شرایط عمومی ـمدارك معتبر من ارائه با کاري روز 5 مدت ظرف آن بعد وچهارم  نفرات سپرده و ماند خواهد باقی
هاي اول یا دوم یا سوم قرارگیرم و به هر دلیلی از عقد قرارداد امتناع ورزم، سپرده شرکت در که اینجانب در رتبهدرصورتی .گردد می

 زا را در این خصوص کیفري و حقوقی دعوا اعم از طرح و اعتراض گونههر ـط می گردد و حقضبـ مناقصه گزاراینجانب، به نفع  مناقصه
 نمایم.می ساقط و سلب خود

 و بطور کامل الك و مهر نمایم.گردم این برگه را در پاکت (ب) قرارداده ) متعهد می4

 ...................................................................................................................................................................تلفن ثابت و همراه جهت تماس ضروري: 

   ......................................................................   ..............................................................................................................................................نشانی متقاضی: 
    

 
 مورد تأیید است                                       فوق کلیه موارد صحت قرائت شد و                                                                                                                          

 متقاضیمجاز مضاء و ا/ اثر انگشت مهر                                                                                                                             
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 فرم ارائه پیشنهاد  -)3فرم شماره (

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  ........................................ مورخ ................................. شماره منتشره در روزنامه ................................................. مناقصهبا توجه به آگهی 
.......... به سمت....................................................... و اینجانبان خانم/آقاي..................................................... با کد ملی...........................................

............................. .................. با کد ملی............................................................ به سمت..............................خانم/آقاي ..............................................
.... به شماره ثبت ................................. و شناسه ملی در شرکت ..................................................................به عنوان صاحبان امضاي مجاز 

 می نماییم. شرکت در مناقصه..................................................... به شرح ذیل تقاضاي 

 اعالم تقاضا

 "مناقصهتأیید دریافت اطالعات و قبول شرایط "
 ناقصهمبدینوسیله اعالم و تأیید می نماییم کلیه اطالعات الزم توسط مسئولین مربوطه در اختیار نماینده این شرکت قرار گرفته و از مورد 

یه و به عنوان قبول کل ضوع مناقصه آگاهی کافی و کامل داشتهرا نیز به دقت قرائت نموده و از کم و کیف مو مناقصهبازدید و شرایط عمومی 
 م موظف به رعایت تمام شرایط مندرجیبرنده شناخته شو مناقصهچنانچه در  که این برگه پیشنهاد را امضاء و اقرار می نماییم مناقصهشرایط 

ی هیچگونه ادعائاین شرکت را داشته و بعداً  مناقصهبوده و در غیر این صورت شرکت حق ضبط سپرده شرکت در مناقصه و قرارداد در اسناد 
 نماییم.می ساقط و سلب خود دعوایی را از طرح و اعتراض هرگونه از طرف این شرکت قابل قبول نخواهد بود و حق

 .............................................................................................. تلفن ثابت و همراه جهت تماس ضروري: .....................................: ...........شخص حقوقینام 
 ........................... ...........................................................................................متقاضی: .......................................................................................................... نشانی

 مهر متقاضی و امضاء مجاز        

 توجه: هرگونه خط خوردگی و یا الك گرفتگی موجب ابطال این فرم خواهد بود.

 مبلغ و شرایط پیشنهادي مطابق آنالیز محاسبات

 

 ریال......................... .................................... )عدد به( براي هر نفر پیشنهادي ماهیانه مبلغنیروهاي خدماتی .................. (نفر) و  تعدادپیش بینی 

 ریال................................ ....................) ......حروف به( ریال......................... ) ...............عدد بهات براي یک سال (نفر کلبراي  پیشنهاديکل مبلغ 

 سپرده شرکت در مناقصه

 

 مبلغ به ریال نام بانک و شعبه شماره چک تضمین شده/ ضمانت نامه بانکی/ فیش واریزي
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