
    مناقصه امور نگهباني و حفاظت فيزیكي شهرداري شرایط 

شهزیر  رالهیجش شهرد ن تزاله آزا  نام ظزجل جزهش شهردارینرز  ظههق  تل   15/7/98جزیخ    1044شهرداری  ازرین  ایظرداریا بق  جوزرشهرزی   

رز  نرجد شههدرنب تل جدی نس الههزط رربدن  تدگزری  نرگذری  رجزی ظگرقزظش ن حفزظ  فازنكش نرحدهز  رندجورزعل شههرداری  تل شههدا 

هذر رر الال شهدا رز  نرجد الهیحا  اعزی  جش شهزا جر  اینزف  تزا رز  تااهآرزا  ن ریریل قار  رر بدن    .جآزقصهل عرزجش رقدر  ظرزند

 الزجزظل تدریازی رهك دنظاكش انه  تل شدح ذنل رقدر  ظرزنآد: 

 1/8/98جزیخ  19: الزع  جرل  اینزف  رالآزا جآزقصل ای الزجزظل 

 11/8/98جزیخ 19جرل  ریریل تزا  هز  تااآرزا  ای الزجزظل: الزع  

 98/ 12/8جزیخ20/14تزینخ تزرگازنش تااآرزاری :  الزع  

     "شدرنب 

تل  ی نز تل حههز  الهددا  شهردار نجل شهرداری  ازرین  ن جز  ای3ینزط تل جدی    000/000/460ریریل ضهرزظ آزجل تزظكش جت قد تل جقل   -1

تزظس  جلش شهتقل جداز  ازرین   تتآزر  الهددا  شهدا  ایجآزقصهل ای تزا  رها ریریل شزاتتز تزجل تل   0106842587004 شهرزی  حههز   

 ریریل تااآرزا رر بدن  الزجزظل ، ج قزضش جش تزنه  رالل ضرزظ آزجل یر تل الزیی حضزی  تحزنل نرحد حدرال  ظرزندت 

جش تهزشههد ن قاره        99تغااد، تتهدنهل، رفزرنن ظدخ تزی  ن حقزو ن جزرنهز  اهزیگدر  ای الههزط   قاره  تااههآرهزا  تهز تزجهل تهل هدگزظهل -2

 تااآرزا  تارزظكزی ای بزط جدی قدریارا ثزت  جش تزشد ن رفزرناش ظخزرهد ارش ت

   گذرش ل ن    گزرهش تزیاد الیحا   ن هرچآام جفزالز حهز  نغاد  ای تزا   – الزرت  ازی  شدا     –جدریك شزجل رالزالآزجل  شدا    -3

 ریریل شزا ت  

 : ریریل تزیاد الیحا  تارزظكزی   رر راری  ازی، تتزن  ن یفز  رج رزعش ن الیحا  رنرآش رهزرجش جش تزشدت 1تقصد     

 : ریریل تدگ ثق  ظز  جزهازی تد ریرش رفزنا  رهزرجش رال ت 2تقصد     

 ریل ظرزنآد ت ج قزضاز  جح د  جش تزنه  تااآرزا قار  خزا یر ایتزا   ج ری -4

تدتاب رثدارا    1تااهآرزاری تزنهه ش خزرظز نتدن  خب خزیاگش تزشهد نتل تااهآرزاری جخدنش نجقرش نجاهدنق نفزقد الهددا  تآد  -5

 ظخزرهد شد ت

تس ررتاهكال اراههاز  عزهش جتزجیی ایجزعد جقدینرعی  تدظد  جآزقصهل ایالهزیی عد  نجزا جت د  ال تاهخاب    تز رعضهز    -6

تزجیی خزرهد تزا تدظد  جش تزنهه  ظد  جدی  الهل ینر ظههق  تل رظوز  جدرحل قزظزظش شهزجل جدرجتل تل شهرداری   اراههاز  عزهش ج

 جر  رظتقزا قدریارا  رقدر  ظرزند 

 الددا  ظفدری رنط تز الز  تزرجز  رظتقزا قدریارا ایشرداری  ضقب خزرهد شدت   -7

 رظتقزا قدریارا ظقزشآد الددا   ظرز تل  ظفع شرداری  ضقب خزرهد شد تهدگز  تدظدگز  رنط نان  نالز  نرجههد شهههدرنب، حزضدتل   -8

 هزنآل ظاد  گرش تترد  تدظد  جآزقصل جش تزشدت  -9

 ازیاآز  شرداری  ن رعضز  شزیر  رالیجش شرد ن ته گز  ایجل نس الققش ن ظهقش رناز  ح  شدا  ای جآزقصل یر ظدریظدت -10

 ی جوزرنجخ زیخزرهد تزاتشرداری  ای یا نز ققزط نس ننز الال تااآرزار  -11

جز  هزنآل جدتزق تل  تدظد  جآزقصهل ای الهزیی  عد  تدارخ  رر الهز  شهرداری  جش تزنهه  تزر  جزهش ار  یر تدر  تدارخ  حدرقل ان -12

 جزضزع قدریارا یر ارش ل تزشدت

 جش تزنه  تزجام شزا:            جورزعل جش تزشد ن تتدرا ظادنهز تل شدح ذنل  7رظوز  رجزی خدجزی ظگرقزظش ن حفزظ  فازنكش شزجل   -13



ظفد(  ، رظقزی جداز  خدجزی شرد   4ظفد( ، ازیگز  جزتزی  ) حدرقل    4ظفد(، تدجاآزط شرد القز ) حدرقل   3الزخ رز  راری  شرداری ) حدرقل  

ظفد( ن فدهآگههدر   2)ظفد (،  یرجهه ز  الهاد جحرد ظزیتخن    3ظفد(  ن الهزخ رز  راری  الهزرجز  حرل ن ظقل شهرداری  ) حدرقل  3) حدرقل  

 ظفد(  2جدارظش)

 ظفد جش تزشدت  21جورزعل فزو  7حدرقل ظادن جر  ظگرقزظش  -

ظفد ظادن  جود  تكزی  2تز تزجل تل نالهت  جحاب هز  ظگرقزظش تدجاآزط ن جزتزی  ، تارزظكزی جزظا راله  ای هد شهاف  شهب تتدرا   -

 گادات

 قزتل رفزرنن )ازهن( جش تزشدت  %25ری  تز جقل  قدریارا ای الزیی رفزرنن )ازهن (حوش فتزها  شردا -14

تدظد  جآزقصل جش تزنه  ظهق  تل رف  زح حهز  جا دك  فارزتام ظرزنآد  شرداری  ن جدند عزجل شدا  جر  نرینز ن تدارش  نجز   -15

 تزت  تدارخ  هزنآل هز  جدتزبل ظزا تزظس جلش رقدر  ظرزند ت

تارل تارزظكزی   نهرچآام جزهازی حقزو نجزهازی تارزظكزی  ن ریرش رفزنا  تترد    الال اهزیری قزظزظش شزجل ح  تارل حقز و نجزرنز ن -16

 تارزظكزی جش تزشد نشرداری  ایققزط    جهئزها ش ظدریا ت

تارزظكزی جزظا تل تزجام ظادن  رظهههزظش جزیا ظازر تز تزجل تل شههدرنب ن ضههزرتب جزیا تزناد االهه گز  ظرزیی ن حفت ن حدرالهه  الال   -17

 اری ، رجزرط، تزالاهزی ن تورازری شرداری  ازرین  جش تزشدتالزخ رزظرز  ر

تارزظكزی جش تزنهه  ظرزنآد  تز  راخ ازی ن جقاش خزا یر ای جحل رالهلش راله قدری ازیفدجز ا قز جتدفش ن ای ترز  الهزعزی ازی راری  جهه قد  -18

 ظرزندت

تتزن    -ازیاآز  خزا بق  تخاهآزجل هز  راری  ازیتااهآرزا اهآدگز  جش تزنهه  ظههق  تل جحزالهقل نتزجام ن تدارخ  حقزو ن جزرنز    -19

 گزظل رای  ازی رقدر  ن ایتااآرزاری خزا جآرزی ظرزنآد ت 20نیفز  رج رزعش نهرچآام بدح 

تارهزظكهزی جزظا تهل یعهزنه  الاهل قزرظام ن جقدیری رر جرلهل قهزظز  اهزی ن تهزجام رج رهزعش تزا  ن جزظا تهل ریریهل هاههه  تهزناهد شههد  تارهل   -20

 ی، تزرظاه گش ، ایجز  ، تارل عرد ن حزاثل هد جز  ازیاآز  خزا حدراثد تز تزنز  جز  تتد تل ازیفدجز جش تزشدت ج ضرم اهز

 جش تزشدت     تارزظكزی جزظا تل یعزن  الال جقدیری ن ضزرتب راری  جحل رظوز  تتردری خزا ال ا قز تل ن  رتیغ شد      -21

ظهق  تل تحزنل نس فقد   ضرزظ  ظزجل تزظكش  جت قد تل  جقل  ا   ایالد ال قدریارانكهزهل   ققل رر  رجضز  قدریارا تارزظكزی جزظا رال    -22

      اینجل شرداری  ازرین  تردی  نس الزط تزت  حهم رجدر   تتردری قدریارا رقدر  ن تحزنل ازیفدجز  ظرزندت

عرد  تارزظكزی  جش تزشد ال جقل  خهزیی تس رر  الال خههزیری نریا  ظزشهش رر عد  الحام جزضزع قدریارا تز گزریش اال گز  ظرزیی تل -23

تدیالهش ن تزناد ظرزنآدگز  ازیفدجز ج اهكل رر جدندر  جزهش، راری  ن نرحد جحل تدنر خههزیی تتاام ن رر رنهام تدارخ  تل تارزظكزی ن نز 

 الددا  حهم رظوز  ازی قزتل اهد خزرهد تزات

 ظرزیی جه قاش حدرال  شرداری  الزیی جش گادات تزجام ظادن  رظهزظش تزالب تدظد  جآزقصل ن تز تزناد ن -24

 تزجام ظادن  جزنگزنم ای الزیی جدخصش ظگرقزظز  جه قد تز هرزهآگش تز نرحد حدرال  تزالب شدا  رظوز     جش گادات -25

 عیقل جآدر  جح د  جش تزرظآد ترآرزیاهب ربیعزی تاا دتل ارید  حدرال  شرداری   جدرجتل ظرزنآدت -26

                                                                                        

 رالغد قزالرش                                                                                  

 ی  ازرین   الدتدال  شردار                                                                                      

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 فد  جخصزص شدا  ای جآزقصل رجزی ظگرقزظش ن حفزظ  فازنكش شرداری     

 مناقصه شماره :  

 مشخصات شركت كننده: شركت: 
 نام و نام خانوادگی مديرعامل :                           نام پدر :                     شماره ملی  : 

 آدرس:  

 

 

 

 ریال                                                                                              )به عدد(قيمت پيشنهادي بابت هر ماه: 

 ریال                                                                                                                     )به حروف(                          

 

جش تزشد ن قار               99قار  تااآرزا  تز تزجل تل هدگزظل تغااد، تتدنل، رفزرنن ظدخ تزی  ن حقزو ن جزرنز  ازیگدر  ای الزط  -   

رح هز  جزهازی تد ریرش رفزنا  تااآرزا  تارزظكزی ای بزط جدی قدریارا ثزت  جش تزشد ن رفزرناش ظخزرهد ارش ت قار  تااآرزا  تدن  

   ریریل شزات

                                                   
به اینجانب با اطالع کامل از شرایط مناقصه که در ظهر این فرم درج شده است متقاضی انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فيزیكی شهرداري کازرون 

ساعت اقدام نمایم   72يگردم چنانچه بعنوان برنده مناقصه اعالم شوم نسبت به انعقاد قرارداد حداکثر ظرف مبلغ پيشنهادي مذکور می باشم و متعهد م

 و در صورت استنكاف شهرداري مجاز خواهد بود مبلغ ضمانت نامه / وجه تضمينی را به حساب خود وصول نماید.  
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