بإسمه تعالي

سازمان حفاظت محيط زيست
اداره کل حفاظت محيط زيست آرذبايجان شرقي

ریاست جمهوری

اترخی :
شماره:

1811/11/ 52
11/16668

ویپست:

ندارد

« شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه»
موضوع مناقصه  :حفاظت فیزیکی بخشهایی از مناطق چهار گانه تحت مدیریت استان به منظور جلوگیری از هرگونه شکار،
صید ،تخریب و تصرف اراضی ملی ،ایجاد آلودگی وآتش سوزی در جنگلها و مراتع به وسعت  853333هکتار و دستگیری
متخلفین و ارجاع پرونده به مراجع قضایی از طریق اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مربوطه ،به مدت ده ماه می باشد.

شرایط عمومی:
 .1برنده مناقصه موظف است پس از انعقاد پیمان نسبت به تهیه و صدور قرارداد با پرسنل خود (طرح طبقه بندی مشاغل) مطابق
فرم شماره  8852-31/15-77/1اداره کل نظارت ب ر نظام های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی اقدام و نسخ قرارداد را
به پرسنل و دستگاه اجرایی تحویل دهد.
تبصره  :1برنده مناقصه موظف است بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل اداره نظارت بر نظام های جبران خدمت ،گروه شغلی
پرسنل تحت پوشش را مشخص و بر اساس آن اقدام نماید.
 .5پرداخت حق الزحمه ماهانه به برنده مناقصه بر اساس گزارش عملکرد واقعی ماهانه وی می باشد که بایستی به تائید کارفرما
نیز برسد.
 .8برنده مناقصه می بایست کلیه پرسنل خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده
 51قانون تامین اجتماعی بپردازد و قبض پرداخت را هرماهه تحویل کارفرما نماید.
تبصره  :8برنده مناقصه موظف به ارا ئه فیش مبنی بر پرداخت حق بیمه تحت پوشش خود بوده و در صورت عدم ارائه به موقع از
صورت حساب پرداختی به مشارالیه کسر خواهد شد و درپایان قرارداد طبق بند 5شرایط عمومی مناقصه ،برنده مناقصه ملزم به
ارائه مفاصا حساب مربوطه خواهد بود.
 .4کارفرما مجاز خواهد بود در صورت صالحدید و براساس شرایط عمومی پیمان قرارداد را تا % 52کاهش یا افزایش دهد.
 .2چنانچه در مدت قرارداد افزایشی نسبت به حق بیمه ،مالیات عوارض ،حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش از سوی اداره کل
تعاون و رفاه اجتماعی و نهادهای دولتی دیگر انجام گیرد (به استثنای افزایش ابتدای سال که توسط وزارت کار اعالم می گردد)
برنده مناقصه موظف است به اعمال آن با هزینه خ ود خواهد بود و حق هیچگونه ادعایی نسبت به افزایش مبلغ ماهیانه قرارداد
نخواهد داشت.
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 .6برنده مناقصه اقرار می نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر اجرای قرارداد از جمله قوانین مربوط به مالیات ،عوارض،
بیمه و اداره کار و امور اجتماعی مطلع بوده و متعهد به رعایت آنها نسبت به پرسنل خود می باشد و مسئولیت عدم اجرای آنها به
عهد ه وی می باشد و مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.
 .7چنانچه امکانات و تجهیزات اداری توسط کارفرما جهت انجام موضوع قرارداد در اختیار برنده مناقصه قرار گیرد وی موظف
است از امکاناتی که به صورت امانی در اختیار وی قرار می گیرد و به نحو احسن نگهداری و حراست نماید و جز برای انجام
موضوع قرارداد از آن استفاده دیگری ننماید و به صورت سالم بعد از اتمام قرارداد به کارفرما عودت دهد.
 .1برنده مناقصه موظف به انجام مفاد قرارداد می باشد .چنانچه مسئولین اداره در بازدید ها با اشکالی مواجه یا مسامحه ای از
سوی برنده مناقصه و نیروی تحت پوشش وی مشاهده نمایند در نوبت اول اخطار کتبی با درج در پرونده ارزشیابی و در نوبت
دوم ،سوم و چهارم ضمن اخطار کتبی و درج در پرونده ارزشیابی به ترتیب نسبت به کسر % 13% ،2و % 12مبلغ قابل پرداخت
ماهانه به برنده مناقصه اقدام خواهد شد و درصورتی که تعداد اخطار کتبی ظرف مدت دو ماه به چهار مورد برسد کارفرما می
تواند قرارداد را یک طرفه فسخ و مراتب را جهت تعطیل نمودن عملیات موضوع قرارداد به برنده مناقصه اعالم نماید که در این
صورت ضمانت نامه حسن انجام کار وی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 .6چنانچه حادثه ای به دلیل عدم وجود وسایل و یا عدم رعایت حفاظت فردی و یا به هر دلیل دیگری برای هریک از نیروهای
تحت پوشش برنده مناقصه پیش آید مسئولیت آن متوجه وی (پیمانکار) بوده و کارفرما هیچگونی مسئولیتی نخواهد داشت و
چنانچه خسارتی متوجه کارفرما شود برنده مناقصه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
 .13چنانچه در راستای اجرای مصوبات دولت نیروهای تحت پوشش شرکت به استخدام دولت در آیند و این امر منجر به کاهش
نیروهای شرکتی گردد میزان کاهش بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل محاسبه و از مبلغ کل قرارداد منعقد شده کسر می گردد.
 .11مسئولیت های حقوقی و جزایی ناشی از جمیع قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی (پرداخت حقوق و مزایا ،اجرای
طرح طبقه بندی مشاغل و )..سازمان تامین اجتماعی ،اداره اقتصاد و دارایی و نهاد های دولتی دیگر که به نوعی مرتبط با موضوع
قرارداد می باشد به عهده برنده مناقصه بوده و در این زمینه کارفرما هیچگونه مسئولیتی اعم از استخدام ،دعاوی در محاکم
نسبت به پرسنل برنده مناق صه را عهده دار نیست و از هر گونه مسئولیتی مبری بوده و انجام کلیه تعهدات به عهده برنده
مناقصه می باشد .بدیهی است این امر رافع مسئولیت های شخصی افراد در مقابل قوانین حقوقی و جزایی نمی باشد.
 .15در صورتی که برنده مناقصه تمایل و یا توانایی های الزم را جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد را نداشته باشد می بایست
یک ماه قبل مراتب را کتباً به کارفرما اعالم نماید.بدیهی است کارفرما نسبت به ضبط سپرده حسن اجرای قرارداد وی به نفع
دولت مختار خواهد بود.
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 .18برنده مناقصه نمی تواند بدون موافقت کتبی کارفرما کل یا جزئی از قرارداد را به غیر واگذار نماید در غیر این صورت کارفرما
حق خواهد داشت ضمن فسخ یکجانبه قرارداد و ضبط ضمانت نامه به نفع دولت اقدام و خسارت وارده را از برنده منافصه دریافت
نماید.
 .14بر نده مناقصه اعالم و تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب  56دی ماه
 1877نمی باشد.
 .12برنده مناقصه قبول می نماید که از مناطق مورد مناقصه بازدید به عمل آورده و با توجه به شرایط مناطق مورد مناقصه و
مطلع بودن از قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی ،امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی ارائه پیشنهاد نموده
است.
تبصره :برنده مناقصه می بایست کلیه حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش را محاسبه و پرداخت نماید و عدم پرداخت کامل
حقوق و مزایای پرسنل به دلیل عدم لحاظ شدن در آن الیز قیمت پایه مورد قبول نمی باشد و در صورت هر گونه تخلف برنده
مناقصه عالوه بر جبران خسارت ،مشمول جرایم قرارداد نیز می گردد
 .16در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه (اعم از سیل ،آتش سوزی و )...که تمام یا قسمتی از قرارداد قابل اجرا نباشد و طرفین
نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند ،مفاد قرارداد به قوت خود باقی بوده و پس از رفع حادثه غیر مترقبه طرفین قرارداد متعهد
به انجام تعهدات خود می باشند
 .17طرفین قرارداد کوشش خواهند نمود هر گونه اختالف ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد را ابتدا با مذاکره و گفتگو حل
فصل نموده و در غیر این صورت موضوع از طریق واحد حقوقی و امور قراردادهـای اداره کل رسیدگی و چنانچه رفع اختالف
نگردد طرف مدعی از طریق مراجع ذی صالح قانونی اقدام خواهد نمود.
 .11هر گاه در اثر فعل یاترک فعل برنده مناقصه و پرسنل تحت پوشش او به اموال غیر منقول و منقول کارفرما از قبیل وسایل،
اثاثیه ،لوازم و ملزومات اداری ،تاسیساتی ،موتوری ،مخابراتی ،صوتی و تصویری خساراتی وارد شود یا به سرقت رود ،مسئولیت
آن متوجه برنده مناقصه بوده و متعهد به جبران خسارت می باشد .میزان خسارت وارده توسط کارشناس ذی صالح محاسبه و
توسط کارفرما از مبلغ قابل پرداخت به برنده مناقصه کسر خواهد گردید.
 .16کارفرما می تواند در صورت انحالل ،ورشکسته شدن ،عدم توانایی مالی شرکت ضمن ضبط ضـمانت نامه حسن انجام کار،
قرارداد را یکجانبه فسخ و به کار برنده مناقصه خاتمه دهد و برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
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 .53کارفرما می تواند در صورت عدم انعقاد قرارداد پس از ابالغ کتبی بیش از  7روز کاری نسبت به ضبط سپرده برنده مناقصه
اقدام نماید.
 .51ب ر اساس مصوبه هیات محترم دولت برنده مناقصه موظف است حکم طرح اجرای طبقه بندی مشاغل و فیش حقوق
کامپیوتری که شامل حقوق و مزایا (حق مسکن ،بن ،عائله مندی و ).. .و کسورات قانونی برابر قانون کار می باشد را تهیه و در
اختیار پرسنل تحت پوشش خود و یک نسخه از آن را به کارفرما تحویل دهد و حقوق پرسنل تحت پوشش خود را تا پنجم هر
ماه پرداخت نماید و در صورت تاخیر در پرداخت حقوق ماهیانه و عدم اجرای طرح در صورت مقصر بودن پیمانکار  %2از مبلغ
قابل پرداخت همان ماه کسر و ضمناً برابر شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.
 .55شرکت ها موظفند عالوه بر ارائه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه اداره کل در پاکت های مربوطه ،از طریق
سامانه دولت الکترونیک نیز نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند.
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شرایط اختصاصی:
 .1رعایت شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های صادره از سوی مراجع ذیصالح الزامی می باشد.
 . 5داشتن شرایط و صالحیت الزم برای انجام پروژه مذکور از مراجع ذیربط( .ارائه گواهی تائید صالحیت معتبر)
 .8ارائه ضمانتنامه بانکی و یا واریز مبلغ  482/333/333ریال سپرده نقدی به حساب سپرده  5173633444331این اداره کل نزد بانک
ملی شعبه گلباد به نام حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی جهت شرکت در مناقصه.
 .4برنده مناقصه متعهد می گردد هنگام انعقاد قرارداد ،ضمانت نامه معتبر (انجام تعهدات) بانکی معادل  13درصد کل مبلغ قرارداد
تهیه و تسلیم کارفرما نماید تا چنانچه به تعهدات خود به طور جزئی یا کلی عمل ننماید و یا موجب ورود خسارت گردد از مبلغ فوق
جبران خسارت شود .در غیر این صورت مبلغ ضمانت نامه بانکی در پایان مدت قرارداد در صورت داشتن رضایت کارفرما و اخذ
مفاصاحساب بیمه و تسویه حساب پرسنل مربوط مسترد خواهد شد .ضبط سپرده فوق مانع مطالبه خسارت زاید بر آن نخواهد شد.
 .2شرکت کننده در مناقصه می بایست کلیه مدارک و اسناد تکمیل شده را به ترتیب زیر در سه پاکت جداگانه و در مهلت مقرر به
صورت الک و مهر شده در داخل یک پاکت گذاشته به دبیرخانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل داده و رسید دریافت
نماید.
پاکت الف:
حاوی سپرده نقدی واریزی به حساب اداره کل (نسخه صاحب حساب) یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه.
تبصره :4سپردن چک حساب های جاری اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا چک های مسافرتی مردود اعالم می گردد.
پاکت ب:
حاوی اسناد شرایط مناقصه ،مدارک مربوط به تعیین صالحیت شرکت از سوی مراجع ذیربط ،اساسنامه ،آگهی تأسیس روزنامه رسمی
به همراه آخرین تغییرات ثبتی در مورد دارندگان حق امضاء مجاز برای اسناد مالی و تعهدآور ،سوابق (نمونه پیمان های انجام شده) و
حسن انجام کار شرکت می باشد که می بایست ممهور به مهر شرکت و امضای دارندگان حق امضاء باشد.
تبصره :2تمام اسناد و مدرکی که شرکت کننده در مناقصه در پاکت (ب) می گذارد باید امضاء شده و ممهور به مهر شرکت باشد در
غیر این صورت پیشنهاد وی مردود شناخته می شود.
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پاکت ج:
این پاکت حاوی فرم پیشنهاد سود مدیریت شرکت کننده در مناقصه می باشد که می بایست بدون هر گونه خدشه ،خط خوردگی و با
خط خوانا و به صورت واضح و روشن با عدد و حروف نوشته گردد.
تبصره  :6در صورت مساوی بودن پیشنهاد ها انتخاب برنده با تصمیم کمیسیون مناقصه اداره کل حفاظت محیط زیست استان خواهد
بود.
 .6به پیشنهادات مشروط ،مخدوش ،بدون مهر شرکت و امضای صاحب امضاء و فاقد سپرده تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد .چنین
پیشنهاداتی مردود اعالم خواهد گردید.
 .7قیمت پایه برای مدت  13ماه مبلغ  1/733/333/333ریال برآورد گردیده است( .برآورد اولیه حدود  43نفر نیروی حفاظتی می باشد).
 .1کارفرما در رد کلیه پیشنهادات واصله یا قبول هریک از آنها مختار خواهد بود.
 .6پس از بازگشایی پاکت های واصله و قرائت پیشنهادات و تعیین برنده مناقصه ،سپرده شرکت کنندگان در مناقصه به استثنای نفرات
اول ،دوم و سوم پس از طی مراحل قانونی مسترد می گردد .سپرده نفر دوم و سوم پس از امضای قرارداد با برنده اول مسترد خواهد
شد.
 .13در صورتی که برنده مناقصه پس از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ،ظرف مدت  4روز کاری حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده شرکت
در مناقصه وی ضبط و مراتب به نفر دوم مناقصه ابالغ می گردد.
 .11اعالم نفر دوم مناقصه مشروط به آن است که تفاوت پیشنهاد برنده مناقصه بیش از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه نباشد.
 .15برنده مناقصه می بایست پس از انعقاد قرارداد با کارفرما در یکی از بانک های شهر تبریز با امضای مشترک نمایندگان خود نسبت
به افتتاح حساب مشترک اقدام نموده و کلیه وجوه مربوط به حقوق ،مزایا ،پاداش و سایر پرداخت های قانونی پرسنل طرف قرارداد
(مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) را به این حساب واریز نمایند.
پرداخت از حساب مذکور برای واریز خالص حقوق و مزایای پرسنل ذی ربط و واریز کسورات قانونی لیست های مربوط شامل مالیات،
بیمه و سود مدیریت خواهد بود.
 .18در صورتی که دستگاه اجرایی (اداره کل حفاظت محیط زیست) متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود ،پرداختی به پرسنل را از محل
مبلغ قرارداد از طریق ذی حساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسبا هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش
خواهد یافت.
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بإسمه تعالي

سازمان حفاظت محيط زيست
اداره کل حفاظت محيط زيست آرذبايجان شرقي
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ویپست:

ندارد

 .14وجوه مربوط به ویژه پرداختی و عیدی و پایانکار مانده مرخصی استفاد نشده پرسنل به ازای  5/2روز حقوق ماهیانه همچنین حق
سنوات به مأخذ مدت کارکرد در حساب مشترک نگهداری می شود و در پایان قرارداد با انجام تسویه توسط شرکت برابر قانون کار به
نیروهای شرکتی قابل پرداخت می باشد .لذا شرکت موظف است برابر قانون کار و مقررات مربوط با هماهنگی کارفرما زمینه پرداخت
حقوق و مزایای قانونی افراد را از محل حساب مشترک فراهم نماید.
 .12مالیات برارزش افزوده به عهده کارفرما می باشد.
 .16در صورتیکه شاغلین موضوع قرارداد به هر دلیل در محل کار حضور نداشته (مرخصی استعالجی یا استحقاقی) یا مرتکب غیبت
گردد و پیمانکار نسبت به جایگزینی نیرو اقدامی ننماید ،کارفرما حق دارد حق الزحمه های مربوط را از صورت حساب پیمانکار کسر و
به حساب اداره کل منظور نماید و پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 .17پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد  5ماه حقوق و مزایا و بیمه و مالیات پرسنل تحت پیمان خود راپیشایش شخصاً
پرداخت نموده و پس از پرداخت اسناد مثبته را تنظیم و دریافت آن را ا ز واحد مالی کارفرما درخواست نماید.
تبصره  :7چنانچه پیمانکار نتواند چنین اقدامی را انجام دهد کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و اعتراض پیمانکار قابل قبول
نخواهد بود.
 .11برنده مناقصه موظف است یک نفر به عنوان نماینده شرکت برای انجام کارهای امور اداری به کارفرما معرفی نماید.
 .16در طول مدت پیمان معادل  2میلیون ریال با نظر کارفرما برای تامین ملبوس هر یک از نیروهای حفاظتی هزینه خواهد شد.
 . 53در صورت اعزام نیروهای حفاظتی به مأموریت ،هزینه های مأموریت در صورت وضعیت های ارائه شده اعمال و پرداخت خواهد
شد.
 .51تمام پرداخت ها به پیمانکار در صورتی که از مبلغ ماهانه قرارداد تجاوز ننماید در هر ماه بـر اسـاس عملکرد ارائه شده خواهد بود.
 .55هزینه آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 .58کلیه شرکت کنندگان می توانند در جلسه کمسیون مناقصه شرکت نمایند.
 .54به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و مردود اعالم می گردد
 . 52مواردی که در این شرایط عمومی و اختصاصی نیامده بخشنامه های صادره از سوی مراجع ذیربط مالک عمل خواهد بود.
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