فرم شماره 1

مناقصه واگذاری بررسی ارزش افزوده و معامالت فصلی موضوع ماده  961و استرداد مالیات و عوارض اضافه پرداختی شهرداری

شهرداری المرد در نظر دارد بر اساس بند  3صورتجلسه شماره  82مورخ  79/60/5بررسی ارزش افزوده و معامالت فصلی
موضوع ماده  907و استرداد مالیات و عوارض اضافه پرداختی شهرداری از ابتدای سال  9329تا سال  9379را بر اساس شرایط
ذیل به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.
شرایط اختصاصی مناقصه
 -9استخراج اطالعات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شهرداری (اطالعات مربوط به قراردادها و صورت وضعیت ها و
فاکتورهای خرید و فروش).
 -8تهیه و تنظیم اطالعات معامالت فصلی و ارسال به سازمان امور مالیاتی و رعایت مفاد ماده  907مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم از ابتدای سال 9329تا سال .9379
 -3انجام کلیه تکالیف و مراحل ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کارفرما
 -4تسلیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 9329تا سال .9379
 -5درخواست استرداد مالیات و عوارض اضافه پرداختی شهرداری در دوره های فوق الذکر  ،موضوع تبصره  9ماده 99
قانون مالیات بر ارزش افزوده.
 -0پیگیری استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده شهرداری و شرکت در جلسات هیات های حل اختالف مالیاتی و حل
مشکالت احتمالی با سازمان امور مالیاتی تا حصول نتیجه و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده.
 -9تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام موضوع مناقصه حاضر به عهده مجری می باشد و شهرداری هیچ گونه
مسئولیتی ندارد.
 -2برنده مناقصه متعهد است خدمات خود را برابر موازین قانونی مالی و حسابداری و بر اساس کلیه قوانین و مقررات به
نحو مطلوب انجام دهد.
 -7ارزش افزوده مستمری مشمول مناقصه حاضر نمی باشد.
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شرایط عمومی مناقصه
 .9مبلغ پایه عبارت است از  96درصد از کل مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده استردادی به شهرداری که موضوع
مناقصه حاضر می باشد.
 .8پیشنهاد دهنده باید مبلغ پانصد میلیون ریال( 566/666/666ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید
و یا چک تضمین بعنوان  %5کل برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را الک و مهر نماید.
 .3پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل  ،مدارک (نام شرکت  ،تاریخ تاسیس  ،شماره شماره ثبت و محل آن  ،مدارک
مربوط به سوابق کاری و تاریخ شروع  ،اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل
و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت)  ،فرم شماره یک و فرم شماره د و را در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را
الک و مهر نماید.
 .4الزم به ذکر است پیشنهاد دهنده شرکت کننده در مناقصه باید روزنامه آخرین تغییرات  ،گواهی ثبت مالیات بر
ارزش افزوده و کد اقتصادی خود را در پاک (ب) قرار داده و به شهرداری ارائه نمایند.
 .5پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود را در پاکت (ج) گذاشته والک و مهر نماید.
 .0پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)(،ب)(،ج) را در پاکتی که از دبیرخانه شهرداری تحویل می گیرد گذاشته
و پاکت را الک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نماید.
 .7به پیشنهادهای ناقص ،مبهم ،مشروط ،مخدوش  ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .2چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت  9روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان
ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم قرارداد منعقدخواهد شد درصورتی که نفر دوم و سوم نیز ظرف مهلت  9روز
پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز بنفع شهرداری ضبط خواهد شد./.
 .7کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 .96شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادها و یا رد تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد
خواهد شد و صرف شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
 .99کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده برنده مناقصه می باشد.
 .98کلیه کسورات قانونی با مجری می باشد.
 .93پیشنهاد دهنده تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و
شهرداری ها در معامالت دولتی و کشوری نمی باشد.
 .94پیشنهاد دهنده ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و
مسئولیتهای ایجادی ناشی از آن (در کمال صحت و سالمت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار)
آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد اعالم می نمایم .
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برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر المرد
سالم علیکم
احتراما ،اینجانب  ..................................................مدیر عامل شرکت  ............................با شماره ثبت  ........................به
آدرس  .. ..................... ..................... .......................................با اعالم اینکه کلیه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر
در نظر گرفته ام به ضمیمه مدارک ذیل :
 -1ضمممانت نامه شممرکت در مناقصممه به مبل ........................ .ریاب نکد بان ...................... .به شممماره سممریاب
 .....................مورخ  .............چ .تضممممیب با شمممماره سمممریاب  .........................مورخ  .................به مبلغ.
 ....................نکد بان ....................... .به عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه.
 -2تصممویر اسمماسممنامه  ،آگهت ثبت تغییراو در ر رنامه رسمممت  ،گوا ت تایید صممالحیت اداره کل کار امور
اجتماعت -گوا تنامه تائید صالحیت ایمنت
آمادگت خود را در خصمموص انجام فلاتیت ام موضمموا مناقصممه با مبل ................................................ .ریاب(مبل.
پی شنهادم باید ب صورو در صد م شخ صت ار قرارداد قید گردد) اعالم حا ضر به عقد قرارداد انجام فلاتیتهام
اگذار شده به نحو احسب مت باشم./.
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