فرم شماره 1

فرم مناقصه اجرای تک لبه سطح شهر

شهرداري المرد در نظر دارد براساس مجوز بند  5صورتجلسه شماره  84مورخ  84/20/84شوراي اسالمی شهر المرد
 ،عملیات اجراي تک لبه سطح شهر را بر اساس شرایط ذیل الذکر به بخش خصوصی واگذار نماید.
نام كاال

رديف

1

2

3

4

اجراي تک لبه  55به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و
زمینهاي 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 گوراب سورغال) پس از اتمام
کار)زیرسازي تا  ±01سانتیمتر بعهده پیمانکار می باشد)
کلیه عملیات خاکبرداري با ماشین آالت راه سازي و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات
خاکی در محدوده پروژه بعهده پیمانکار می باشد
کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان وآب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد
اجراي تک لبه  55به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و
زمینهاي سخت و دج و  )....و تخریب تک لبه موجود 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 گوراب
سورغال) پس از اتمام کار)زیرسازي تا  ±01سانتیمتر بعهده پیمانکار می باشد)
کلیه عملیات خاکبرداري با ماشین آالت راه سازي و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات
خاکی در محدوده پروژه بعهده پیمانکار می باشد
کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان وآب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد
با تشخیص دفتر فنی و بصورت پراکنده در سطح شهر اجرا می گردد
اجراي تک لبه  52به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و
زمینهاي سخت و دج و  )....ماهیچه کشی و بند کشی و پرکاري با مالت دوغابی تا کل ارتفاع تک لبه و ابدهی
و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ الشه  .ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه ( فاصله
حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار)زیرسازي تا  ±01سانتیمتر بعهده پیمانکار می باشد)
کلیه عملیات خاکبرداري و برچیدن تک لبه هاي قدیمی با ماشین آالت راه سازي و یا دستی و خارج کردن
خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهده پیمانکار می باشد
کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان وآب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد
اجراي تک لبه  52به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و
زمینهاي 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 گوراب سورغال) پس از اتمام
کار)زیرسازي تا  ±01سانتیمتر بعهده پیمانکار می باشد)
کلیه عملیات خاکبرداري و برچیدن تک لبه هاي قدیمی با ماشین آالت راه سازي و یا دستی و خارج کردن
خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهده پیمانکار می باشد
کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان وآب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد

تعداد كاال

واحد شمارش

5422

متر طول

0522

متر طول

5222

متر طول

552

متر طول

خرید مصالح و حمل و اجراي کانال هدایت آب (کانیوو) با تک لبه  55بصورت خوابیده به همراه پی کنی و
تخریب آسفالت موجود با دستگاه برش کاتر  ،تا رسیدن به تراز کف مناسب و تسطیح وکوبیدن و خرید

5

واجراي بتن با عیار  522کیلوگرم برمترمکعب با مقاومت  052کیلوگرم بر سانتیمترمربع و خارج کردن نخاله
هاي ناشی از تخریب و پی کنی به خارج از محدوده پروژه و ماهیچه کشی و بندکشی و ابدهی و در صورت لزوم
زیرچینی با سنگ الشه برابر دتایل پیوست

محل امضاء پیشنهاد دهنده

522

مترطول

فرم شماره 2

شرایط اختصاصی

.8

در قسمتهاي تاسیسات برقی و مکانیکی اعم از تاسیسات آب  ،فاضالب  ،برق و مخابرات و کابل فیبر نوري که نیاز به
کندوکاري باشد تسطیح و رگالژ و بیرون بردن نخاله هاي باقیمانده از عملیات مذکور و غرقاب کردن کانالهاي
احتمالی بعهده پیمانکار می باشد.

 .0قطع و ریشه کنی درختان با نظر شهرداري و پرکردن محل تخلیه درخت و حمل به بیرون از محدوده پروژه بعهده
پیمانکار می باشد
 .5بیرون کشیدن پایه هاي فلزي قدیمی و اشیا اضافه موجود در معبر با نظر شهرداري  ،بعهده پیمانکار می باشد
 .8تخریب سکوهاي بتنی احتمالی در معبر و حمل نخاله هاي ناشی از تخریب بعهده پیمانکار می باشد
 .5باز کردن سرچاه و پرکردن چاههاي احتمالی موجود در معبر و اقدامات موثر در رفع خطرات آن با نظر شهرداري
بعهده پیمانکار می باشد
 .6اصالح تراز ایستگاه هاي اتوبوس و تابلو هاي شهري و ترافیکی و باز کردن و نصب مجدد آن بعهده پیمانکار می باشد
 .7ضمنا خرید و کرایه حمل کلیه مصالح مورد استفاده در پروژه اعم از تک لبه و شسته و سیمان وآب و غیره  ،و
همچنین استخدام نقشه بردار  ،تمامی هرینه هاي آن بعهده پیمانکار می باشد
 .4محاسبه کسورات بیمه و مالیات و سود پیمانکار در آیتم هاي فوق توسط پیمانکار در نظر گرفته شود
 .8تمامی موارد فوق و موارد پیش بینی نشده می بایست پیمانکار در هزینه هاي خود لحاظ نماید و اعالم قیمت هر آیتم
به منزله اشراف پیمانکار به پروژه و از محل پروژه بازدید نموده است و به رویت رسیده است و هرگونه بهانه بعنوان
اضافه کار در قالب این قرارداد دیده نخواهد شد.
 .82پیشنهاد دهنده باید واجد الشرایط بوده و از لحاظ فنی مالی و اجرایی توانایی انجام کار را داشته باشند.
 .88پیشنهاد دهنده موظف است به تعداد کافی تجهیزات الزم و کارآمد مورد تایید واحد فنی جهت اجراي پروژه در اختیار داشته
باشد.
 .80هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی متعلقه طبق قوانین جمهوري اسالمی ایران و کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می
باشد.
 .85جمع آوري نخاله مصالح و  ...ناشی از انجام کار به عهده پیمانکار می باشد.

***

محل امضاء پیشنهاد دهنده

فرم شماره 3

شرایط عمومی

 -8مبلغ اعتبار پروژه شش میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال(  6/052/222/222ریال) می باشد.
 -0پیشنهاد دهنده باید مبلغ سیصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال (  580/522/222ریال) بصورت ضمانت نامه
بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان  %5کل برآورد هزینه اجراي پروژه در پاکت (الف) گذاشته
و پاکت را الک و مهر نماید.
 -5پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل  ،مدارک (اساسنامه شرکت  -آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی
گواهی تایید صالحیت اداره کل کار و امور اجتماعی  -گواهینامه تائید صالحیت ایمنی  -مدارک مربوط به
سوابق کاري -کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت -گواهی ثبت
مالیات بر ارزش افزوده)  ،فرم شماره یک  ،دو و سه را پس از امضاء در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را الک و مهر
نماید.
 -8پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود و برگ آنالیز قیمت را در پاکت (ج) گذاشته والک و مهر نماید.
 -5پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)(،ب)(،ج) را در پاکتی که از دبیرخانه شهرداري تحویل می گیرد گذاشته
و پاکت را الک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه شهرداري نموده و رسید دریافت نماید.
 -6به پیشنهادهاي ناقص ،مبهم ،مشروط ،مخدوش  ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7پیشنهادات رسیده در تاریخ  ..........ساعت  ......با حضور اعضاي کمیسیون عالی معامالت شهرداري باز و برنده
مشخص خواهد شد.
 -4چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت  7روز از امضاء قرارداد خودداري نماید سپرده او به نفع سازمان
ضبط و در صورت اقتضاء ب ا نفر دوم قرارداد منعقدخواهد شد و در صورتی که نفر دوم حاضر به عقد قرارداد نشود
سپرده وي نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد در صورت اقتضاء با نفر سوم قرارداد منعقدخواهد شد و در
صورتی که نفر سوم نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده وي نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
 -8کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه هاي درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 -82شهرداري 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 براي شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
 -88کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجراي کار به عهده پیمانکار می باشد.
 -80اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
 -85پیشنهاد دهنده تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و
شهرداري ها در معامالت دولتی و کشوري نمی باشد.
 -88پیشنهاد دهنده اعالم می نماید که ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و
آثار و تعهدات و مسئولیتهاي ایجادي 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.

***
محل امضاء پیشنهاد دهنده

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 :
 -8ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ  ........................ریال نزد بانک  ......................به شماره سریال  .....................مورخ .............
 /چک تضمین با شماره سریال  .........................مورخ  .................به مبلغ  ....................نزد بانک  .......................به عنوان ضمانت
نامه شرکتت در مناقصه.
o

تصویر اساسنامه

o

آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی

o

گواهی تایید صالحیت اداره کل کار و امور اجتماعی

o

گواهینامه تائید صالحیت ایمنی

o

گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده
آمادگی خود را در خصوص انجام فعالیت هاي موضوع مناقصه با مبلغ به عدد  ................................................ریال به حروف
 .............. ..................................................اعالم و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهاي واگذار شده به نحو احسن می باشم./.
نام و نام خانوادگی مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:

محل امضاء پیشنهاد دهنده

فرم آنالیز قیمت
نام كاال

رديف

1

2

3

4

5

6

تعداد كاال

اجراي تک لبه  35به همراه پي كني (اعم از برش آسفالت با دستگاه كاتر و كندن بتن با
دستگاه بتن شکن و زمينهاي سخت و دج و  )....و ماهيچه كشي و بند كشي و ابدهي و در
صورت لزوم زيرچيني با سنگ الشه  .ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافي به بيرون از
محدوده پروژه ( فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام كار)زيرسازي تا ±01
سانتيمتر بعهده پيمانکار مي باشد)
كليه عمليات خاكبرداري با ماشين آالت راه سازي و يا دستي و خارج كردن خاک و نخاله
حاصل از عمليات خاكي در محدوده پروژه بعهده پيمانکار مي باشد
كليه مصالح از تک لبه و شسته و سيمان وآب و نقشه بردار و كرايه حمل مصالح بعهده
پيمانکار مي باشد
اجراي تک لبه  35به همراه پي كني (اعم از برش آسفالت با دستگاه كاتر و كندن بتن با
دستگاه بتن شکن و زمينهاي سخت و دج و  )....و تخریب تک لبه موجود و ماهيچه
كشي و بند كشي و ابدهي و در صورت لزوم زيرچيني با سنگ الشه  .ضمنا حمل نخاله و
مصالح اضافي به بيرون از محدوده پروژه ( فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام
كار)زيرسازي تا  ±01سانتيمتر بعهده پيمانکار مي باشد)
كليه عمليات خاكبرداري با ماشين آالت راه سازي و يا دستي و خارج كردن خاک و نخاله
حاصل از عمليات خاكي در محدوده پروژه بعهده پيمانکار مي باشد
كليه مصالح از تک لبه و شسته و سيمان وآب و نقشه بردار و كرايه حمل مصالح بعهده
پيمانکار مي باشد
با تشخیص دفتر فنی و بصورت پراکنده در سطح شهر اجرا می گردد
اجراي تک لبه  55به همراه پي كني (اعم از برش آسفالت با دستگاه كاتر و كندن بتن با
دستگاه بتن شکن و زمينهاي سخت و دج و  )....ماهيچه كشي و بند كشي و پرکاري با
مالت دوغابی تا کل ارتفاع تک لبه و ابدهي و در صورت لزوم زيرچيني با سنگ الشه .
ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافي به بيرون از محدوده پروژه ( فاصله حمل تا گوراب
سورغال) پس از اتمام كار)زيرسازي تا  ±01سانتيمتر بعهده پيمانکار مي باشد)
كليه عمليات خاكبرداري و برچيدن تک لبه هاي قديمي با ماشين آالت راه سازي و يا
دستي و خارج كردن خاک و نخاله حاصل از عمليات خاكي در محدوده پروژه بعهده
پيمانکار مي باشد
كليه مصالح از تک لبه و شسته و سيمان وآب و نقشه بردار و كرايه حمل مصالح بعهده
پيمانکار مي باشد
اجراي تک لبه  55به همراه پي كني (اعم از برش آسفالت با دستگاه كاتر و كندن بتن با
دستگاه بتن شکن و زمينهاي سخت و دج و  )....ماهيچه كشي و بند كشي و ابدهي و در
صورت لزوم زيرچيني با سنگ الشه  .ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافي به بيرون از
محدوده پروژه ( فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام كار)زيرسازي تا ±01
سانتيمتر بعهده پيمانکار مي باشد)
كليه عمليات خاكبرداري و برچيدن تک لبه هاي قديمي با ماشين آالت راه سازي و يا
دستي و خارج كردن خاک و نخاله حاصل از عمليات خاكي در محدوده پروژه بعهده
پيمانکار مي باشد
كليه مصالح از تک لبه و شسته و سيمان وآب و نقشه بردار و كرايه حمل مصالح بعهده
پيمانکار مي باشد
خريد مصالح و حمل و اجراي كانال هدايت آب (كانيوو) با تک لبه  35بصورت خوابيده به
همراه پي كني و تخريب آسفالت موجود با دستگاه برش كاتر  ،تا رسيدن به تراز كف
مناسب و تسطيح وكوبيدن و خريد واجراي بتن با عيار  355كيلوگرم برمترمکعب با
مقاومت  255كيلوگرم بر سانتيمترمربع و خارج كردن نخاله هاي ناشي از تخريب و پي
كني به خارج از محدوده پروژه و ماهيچه كشي و بندكشي و ابدهي و در صورت لزوم
زيرچيني با سنگ الشه برابر دتايل ذيل

واحد شمارش

5422

متر طول

0522

متر طول

5222

متر طول

552

متر طول

522

مترطول

جمع

محل امضاء پیشنهاد دهنده

قيمت في

قيمت كل برآوردي

شرح

ت ک ل به ب ت ني 250kg/m
ماه يچه ب ت ني 250kg/m

ب تن م گر 150 kg/m

دت اي ل D
1/10

محل امضاء پیشنهاد دهنده

SC:

