فرم شماره 1
مناقصه بهسازی پارک ملت

شهرداری المرد در نظر دارد بر اساس بند  3صورتجلسه شماره 33شورای اسالمی شهر المرد طرح بهسازی پارک ملت واقع

ردیف

در بلوار جمهوری را بر اساس شرایط ذیل به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.
نام كاال

تعداد /میزان كار

1

خرید مصالح و اجرای تک لبه  53به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن
بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و  )....ماهیچه کشی و بند کشی و ابدهی و در
صورت لزوم زیرچینی با سنگ الشه  .ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (
فاصله حمل تا رودخانه توکلی) پس از اتمام کار)زیرسازی تا  ±11سانتیمتر بعهده پیمانکار می باشد)

533متر طول

3

خرید مصالح و اجرای تک لبه  31به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن
بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و  )....و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدهی و در
صورت لزوم زیرچینی با سنگ الشه  .ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (
فاصله حمل تا رودخانه توکلی) پس از اتمام کار)زیرسازی تا  ±11سانتیمتر بعهده پیمانکار می باشد)

 311متر طول

5

برداشت آسفالت و حمل و جابجایی نخاله ناشی از عملیات اجرایی به بیرون از محدوده پروژه ( فاصله
حمل تا رودخانه توکلی) پس از اتمام کار و سپس پرکردن مخلوط به ضخامت تقریبی  01سانتیمتر
در سه الیه  15سانتیمتر تقریبی و کوبیدن و تخت کردن آن و آماده سازی کف به همراه رگالژ برای
کفسازی )زیرسازی تا  ±11سانتیمتر بعهده پیمانکار می باشد)

 3011متر مربع

0

خرید مصالح و حمل و اجرای موزاییک فرش طرح واش بتن(31*01 ، 31*31 ، 11*31 ، 11*11
) 01*01 ،محصول شرکت شهر آرا و یا محصوالت با کیفیت مشابه آن (برابر طرح پیوستی) تسطیح
وکوبیدن مخلوط زیرسازی تا کد ارتفاعی مورد نیاز و خرید واجرای مالت ماسه سیمان با طرح اختالط
 1به  5به ضخامت  11سانتیمتر به همراه آبدهی مناسب که در پایان کار با پر کردن درزهای
موزاییک فرش و بندهای  1الی  3سانتیمتری با سیمان سفید و حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون
از محدوده پروژه ( فاصله حمل تا رودخانه توکلی) پس از اتمام کار .ضمنا کلیه عملیات برشکاری
سنگ فرش با دستگاه سنگ چرخ برش داده میشود  .ضمنا محل تعبیه باغچه ها و رسمی کاری
های دور آن جزء کار محسوب می گردد  .کلیه هزینه های مریوط به آب و برق بعهده پیمانکار می
باشد ).زیرسازی تا  ±11سانتیمتر بعهده پیمانکار می باشد)
طرح ها:
* واش بتن() 01*01 ، 31*01 ، 31*31 ، 11*31 ، 11*11
*موزاییک طرح فلفل نمکی 01* 01
*طرح پازلی طرح الشه سنگی قزمز و مشکی 31*31
*طرح آجری  31*11سانتیمتر  ،قرمز رنگ

تاریخ و امضاء

 0011متر مربع

قیمت

قیمت كل

واحد

برآوردی

فرم شماره 3
شرایط عمومی مناقصه
 .1مبلغ اعتبار پروژه با احتساب ارزش افزوده  5/000/000/000ریال(پنج میلیارد ریال) می باشد.
 .2پیشنهاد دهنده باید مبلغ  250/000/000ریال(دویست و پنجاه میلیون ریال) 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
مربو ط 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 دو را در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را
الک و مهر نماید.
 .4الزم به ذکر است پیشنهاد دهنده شرکت کننده د ر 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.
 .6پیشنهاد 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.
 .8چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت  7روز 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  7روز
پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز بنفع شهرداری ضبط خواهد شد./.
 .9کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 .10شهرداری 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.
 .11کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده برنده مناقصه می باشد.
 .12کلیه کسورات قانونی با مجری می باشد.
 .13اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
 .14تمامی هزینه های جانبی  ،از قبل تجهیز کارگاه  -نگهبان و ...با پیمانکار می باشد .
 .15پیشنهاد 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.
 .16پیشنهاد 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 .

تاریخ و امضاء

فرم شماره 5

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 ........................ .ریال نزد بانک  ......................به شممماره سممریال
 .....................مورخ  .............چک تضممممین با شمممماره سمممریال  .........................مورخ  .................به مبلغ.
 ....................نزد بانک  .......................به عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه.
 -3تصممویر اسمماسممنامه  ،آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمممی  ،گواهی تایید صممالحیت اداره کل کار و امور
اجتماعی -گواهینامه تائید صالحیت ایمنی
آمادگی خود را در خ صوص انجام فعالیت های مو ضوع مناق صه با مبل .به عدد  ................................................ریال
به حروف  .............. ..................................................اعالم و حاضممر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهای واگذار شممده به
نحو احسن می باشم./.

تاریخ و امضاء

