شهرداري المرد
آسفالت معابر شهر المرد
مکانها:
بلوار غدیر  ،بلوار معلم  ،اتوبان شهید نعیمی  ،خیابان توحید  ،شهرک هجرت و ایثار و کوچه هاي منشعب به آنها
رديف

نوع و مشخصات كاال

تعداد /مقدار

1

قیرپاش پريمکت به ازاي هر متر مربع  088الی  1088گرم از نوع قیر (ام سی
)058

 13948متر مربع

0

آسفالت توپکا به قطر  5الی  7سانتیمتر كوبیده تمام كار شامل خريد حمل و
پخش با فنیشر و كوبیدن با غلطک چرخ آهنی و الستیکی

 11948متر مربع

آسفالت توپکا به قطر  5الی  7سانتیمتر كوبیده تمام كار شامل خريد حمل و
پخش بصورت دستی و كوبیدن با غلطک چرخ آهنی دستی

 4888مترمربع

بهاي واحد (ريال)

بهاي كل

جمع کل
توضیحات:

 -1طرح اختالط به همراه استعالم تحويل داده شود
 -0درصورتیکه شیت هاي آزمايشگاهی با طرح اختالط مغايرت داشته باشد  ،طبق قانون از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار كسرخواهد شد
 -4هزينه سوخت  ،اسکان  ،غذا و ...بعهده پیمانکار می باشد
 -3كسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد
 -5اعتبار پروژه به صورت اسناد خزانه و يا نقدي می باشد
شرايط مناقصه
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پیشنهاد دهنده بايد مبلغ 400888888ريال بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمديد بعنوان  %5كل برآورد هزينه قیر پاشی و آسفالت معابر
سطح شهر در پاكت گذاشته و ضمن الک و مهر نمودن پاكت به دبیرخانه شهرداري تحويل نمايد.
پیشنهاد دهنده بايد پیشنهاد خود را در دو پاكت الک و مهر شده به دبیر خانه شهرداري تحويل نمايد(پاكت اول  %5ضمانت نامه كل هزينه برآورد شده
مذكور در آگهی و پاكت دوم برگ پیشنهاد قیمت و اسناد مربوط به بند .)6-9
به پیشنهادهاي ناقص ،مبهم ،مشروط ،مخدوش  ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهادات رسیده در تاريخ  ..........ساعت  ......با حضور اعضاي كمیسیون عالی معامالت شهرداري باز و برنده مشخص خواهد شد.
چنانچه نفر اول از تاريخ ابالغ كتبی ظرف مدت  7روز از امضاء قرارداد خودداري نمايد سپرده او به نفع سازمان ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم قرارداد
منعقدخواهد شد و در صورتی كه نفر دوم حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده وي نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
الزم به ذكر است پیمانکاران شركت كننده در مناقصه يا مزايده بايد روزنامه آخرين تغییرات  ،گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده و كد اقتصادي خود را به
شهرداري ارائه نمايند.
پیمانکار موظف است قبل از اجراي كار و در هنگام تحويل پاكت مناقصه طرح اختالط به روز شده به شهرداري ارائه نمايد.
پیمانکار موظف است نماينده فنی خود را معرفی نمايد.
پیمانکار ملزم به ارائه اسناد و مدارک شركت و سوابق كاري خود قبل از تهیه اسناد می باشد بديهی است تحويل اسناد مناقصه منوط به ارزيابی سوابق و
توان شركت كنندگان می باشد.
استفاده از هر يک از آيتم هاي مذكور در جدول فوق تا میزان اعتبار تعیین شده بنا به دستور كارفرما به پیمانکار در زمان اجرا امکانپذير می باشد.
كلیه كس ورات قانونی و همچنین هزينه هاي درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداري در قبول يا رد هريک از پیشنهادها و يا رد تمام پیشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و صرف شركت در مناقصه هیچ
گونه حقی براي شركت كننده ايجاد نخواهد كرد.
پیشنهاد دهنده ملزم به ارائه گواهی صالحیت اجراي كار و كد معامالتی بورس می باشد

اينجانب  ...............................ضمن مطالعه دقیق شرايط ذكر شده و با آگاهی كامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسئولیتهاي ايجادي ناشی از آن (در كمال
صحت و سالمت عقل و اراده و اخت یار و بدون اجبار و اكراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد موضوع ذكر شده اعالم می نمايم.

