فرم شماره 1

فرم مناقصه خرید و اجرای تک لبه سطح شهر
اسناد مناقصه حاضر مستند به درخواست شماره  99/3/10/294مورخ  0399/10/19و صورتجلسه شماره  09مورخ  0391/04/43شورای اسالمی شهر
جهت خرید و اجرای تک لبه سطح شهر بر اساس مشخصات ذكر شده در جدول ذیل تهیه و تنظیم گردیده است.

ردیف

1

2

5

نوع و مشخصات كاال

تعدادكاال

خرید مصالح و حمل و اجرای تک
لبه  53به همراه پی کنی و ماهیچه
کشی و بند کشی و ابدهی و
درصورت لزوم زیرچینی با سنگ
الشه و خارج کردن نخاله های ناشی
0777
از پی کنی و مصالح پرتی به خارج از
محدوده پروژه
ضمنا فاصله حمل نخاله تا حاشیه
رودخانه توکلی واقع در انتهای بلوار
معلم در نظر گرفته شود
خرید مصالح و حمل و اجرای تک
لبه  37به همراه پی کنی و ماهیچه
کشی و بند کشی و ابدهی و
درصورت لزوم زیرچینی با سنگ
الشه و خارج کردن نخاله های ناشی
2530/1
از پی کنی و مصالح پرتی به خارج از
محدوده پروژه
ضمنا فاصله حمل نخاله تا حاشیه
رودخانه توکلی واقع در انتهای بلوار
معلم در نظر گرفته شود

واحد

بهای واحد

شمارش

(ریال)

بهای كل

توضیحات

متر طول

متر طول

جمع كل

اینجانب  ............ .........................................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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شرایط عمومی مناقصه
 .1اعتبار پروژه بر اساس بودجه سال  1931شهرداری می باشد و مبلغ اعتبار پروژه با احتساب ارزش
افزوده 4/000/000/000ریال (چهار میلیارد ریال) می باشد.
 .2پیشنهاد دهنده باید مبلغ 200/000/000ریال (دویست میلیون ریال) بصورت چک تضمین و یا ضمانت
نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید بعنوان  %5کل برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و
پاکت را الک و مهر نماید.
 .9پیشنهاد 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 -گواهی تایید صالحیت اداره کل کار
و امور اجتماعی -گواهینامه تائید صالحیت ایمنی )  ،فرم شماره یک و فرم شماره دو را در پاکت (ب)
گذاشته و پاکت را الک و مهر نماید.
 .4پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود را در پاکت (ج) گذاشته والک و مهر نماید.
 .5پیشنهاد 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.
 .6پیشنهاد دهنده باید دارای تائیدیه صالحیت انجام کار از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه
تائید صالحیت ایمنی باشد.
 .1به پیشنهادهای ناقص ،مبهم ،مشروط ،مخدوش  ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 .8پیشنهادات رسیده در تاریخ  ..........ساعت  ......با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری باز و
برنده مشخص خواهد شد.
 .3چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت  1روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع
سازمان ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم قرارداد منعقدخواهد شد و در صورتی که نفر دوم حاضر به
عقد قرارداد نشود سپرده وی نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
 .10کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 .11الزم 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.
 .12شهرداری 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.
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 .19کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
 .14کلیه کسورات قانونی با پیمانکار می باشد.
 .15اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
 .16پیشنهاد 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.
 .11تمامی هزینه های جانبی  ،از قبل تجهیز کارگاه  -نگهبان و ...با پیمانکار می باشد .
 .18نحوه پرداخت های شهرداری بصورت نقدی یا اسناد خزانه می باشد.

اینجانب  ...............................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 عقلل
و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد اعالم می
نمایم .

***

محل امضاء پیشنهاد دهنده

فرم شماره 3

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 :
 -1ضمانت 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 شرکت در مزایده.
آمادگی خود را در خصوص انجام فعالیت های موضوع مناقصه با مبلغ به عدد  ................................................ریال به
حروف  .............. ..................................................اعالم و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهای واگذار شده به نحو
احسن می باشم./.
نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز:
تاریخ ،امضاء و مهر شرکت
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