فرم شماره 1

فرم مناقصه واگذاری فرآیند تولید (مدیریت تولید ) کارخانه قطعات بتنی شهرداری المرد به بخش خصوصی

شرایط اختصاصی مزایده
 -1کارخانه قطعات بتنی عبارت است از:
-1-1

محدوده کارخانه که نقشه آن ممهور به مهر شهرداری به برنده مناقصه ارائه میگردد

-2-1

ساختمان اداری

-3-1

سیلو های تولیدی قطعات

-4-1

یک دستگاه مینی لودر(بابکت)

-5-1

یک دستگاه لیفتراک

-6-1

دستگاه تولید قطعات بتنی پرسی مدل 505

تبصره  : 1پس از تعیین برنده مناقصات تمامی موارد مذکور در فوق بر اساس صورتجلسه مکتوب تحویل برنده
مناقصه می گردد.
تبصره  : 2پس از پایان مد ت قرارداد پیمانکار موظف به تحویل کارخانه و منصوبات و متعلقات بر اساس
صورتجلسه مذکور در تبصره  1بند  1می باشد.
 -2کارخانه قطعات بتنی صرفا باید محصوالت مورد درخواست شهرداری را تولید کند که بنابر برآوردها و پیش
بینی های صورت گرفته عبارتند از
ردیف

محصوالت

میزان تولید ماهیانه

1

سنگ فرش

 4600متر مربع

2

تک لبه50×35

 4256عدد

3

تک لبه 50×50

 4256عدد

تبصره  : 1پیمانکار حق تولید محصوالت قطعات بتنی بیش آنچه توسط کارفرما مشخص شده را ندارد.
تبصره  :2با توجه به این موضوع که عمال قالب های دستگاه در طول ماه بصورت مکرر تعویض نمی گردد لذا
پیمانکار موظف می باشد تولیدات مورد نیاز شهرداری (میزان تولیدات موظفی خود بر اساس قرارداد ) را در
پایان ماه سوم و پایان ماه ششم و پایان ماه هفتم تحویل کارفرما نماید .به گونه ای که در پایان ماه سوم 13500
متر مربع سنگ فرش  12555 ،عدد تک لبه  50×35و  12555عدد تک لبه  50×50تحویل کارفرما نماید.
تبصره :3پیمانکار نمیتواند به استناد تبصره  2فوق الذکر از تحویل قطعات بتنی تولید شده به کارفرما در طول
مدت سه ماه امتناع نماید بلکه میزان قطعات تحویلی به کارفرما تا پایان مواعید مذکور باید به حد نصاب برسد.
تبصره  : 4در صورت عدم تولید قطعات بتنی براساس میزان تعهد پیمانکار موظف به پرداخت خسارت می باشد
که نحوه محاسبه خسارت عبارت است از کسر یک و نیم برابر هزینه های کمبود تولید به کل تولید مورد تعهد .

محل امضاء پیشنهاد دهنده

فرم شماره 1

 -3نیروهای بکارگیری شده توسط پیمانکار هیچ گونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و ندارند و در صورت
نارضایتی پرسنل و نیروهای بکار گرفته شده بهره بردار موظف به پاسخگویی و رفع مشکل آنهاست و شهرداری
مسئولیتی در قبال نیروها نخواهد داشت.
تبصره  : 1نیرو های به کار گرفته شده توسط پیمانکار باید از لحاظ فنی و اخالقی به تایید شهرداری برسد.
تبصره  :2شهرداری هیچ گونه تعهدی در خصوص نیرو های پیمانکار ندارد.
 -4تامین مصالح مور د نیاز از قبیل سیمان ،شسته ،پودر رنگ به عهده کارفرما می باشد و پیمانکار موظف می
باشدحد اقل  10روز قبل از اتمام مصالح موضوع را به کارفرما اطالع دهد.
تبصره : 1مصالح موجود در زمان انعقاد قرارداد طی صورتجلسه ای تحویل پیمانکار می گردد.
تبصره  : 2پیمانکار موظف به رعایت طرح اختالط ارائه شده توسط کارفرما جهت تولیدات قطعات بتنی می باشد.
تبصره  : 3کارفرما در طی مدت قرارداد می تواند بصورت موردی و بدون هماهنگی نسبت به ارسال قطعات بتنی
تولید شده به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات الزم از قبیل مقاومت و  ...اقدام نماید .و درصورت عدم رعایت
استانداردهای الزم کارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
تبصره  : 4درصورت عدم تهیه مصالح مورد نیاز توسط کارفرما  ،کارفرما حق کسر مبلغی تحت عنوان جریمه و یا
و یا کسر مبلغ دستمزد را ندارد.
 -5کلیه هزینه های مربوط به تعمیرات و سرویسکاری ماشین آالت و دستگاه های تولید قطعات اعم از فیلتر ،
روغن  ،گازوئیل و غیره به عهده پیمانکار می باشد
 -6ساعت کاری و تعطیالت کارخانه قطعات بتنی همان ساعت کاری و تعطیال ت شهرداری می باشد که درصورت
نیاز به تغییر ساعت در فصول گرم سال و یا ماه مبارک رمضان و  ...قابل تغییر با هماهنگی و تایید شهرداری می
باشد.
 -7هرگونه تعطیلی به علت تعمیرات و یا سرویسکاری دوره ای به عهده پیمانکار می باشد و از این بابت هیچ گونه
وجهی به پیمانکار تعلق نمی گیرد.
 -5پیمانکار حق فروش محصوالت را به غیر از کارفرما ندارد و درصورت مشاهده هرگونه تخلف کارفرما می تواند
نسبت به فسخ قرارداد بصورت یک جانبه اقدام نماید.
 -9پرداخت هزینه های آب و برق کارخانه به عهده کارفرما می باشد  .پرداخت هزینه های خرابی اتصاالت و  ...در
شبکه های آب و برق در طول مدت زمان قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.
 -10بیمه ماشین آالت مینی لودر و لیفتراک و دستگاه تولید و همچنین بیمه محل و بیمه کارکنان پیمانکار که در
کارخانه مشغول به کار می باشند به عهده پیمانکار می باشد.
 -11مسئولیت وقوع هرگونه حادثه در کارگاه به عهده پیمانکار می باشد و در صورت ورود خسارت ملزم به جبران
آن می باشد.
 -12مسئولیت وقوع هرگونه تخلف که موجب تعطیلی کارخانه گردد ه عهده پیمانکار می باشد و در صورت ورود
خسارت ملزم به جبران آن می باشد.
 -13پیمانکار باید از افراد دارای تخصص و صالحیت و با تجربه جهت اپراتور کارخانه و ماشین آالت استفاده نماید.
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 -14درصورتی که پیمانکار به هر دلیل از ادامه فعالیت در کارخانه قطعات بتنی منصرف گردد و تقاضای خاتمه
قرارداد و یا فسخ قرارداد را داشته باشد می بایست دو ماه قبل موضوع را کتبا به کارفرما اطالع دهد.
تبصره : 1درصورت تقاضای پیمانکار جهت فسخ قرارداد و یا خاتمه پیش از موعد قرارداد  ،سپرده حسن انجام
تعهدات پیمانکار به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
تبصره : 2درصورتی که تقاضای فسخ قرارداد از طرف شهرداری باشد ضمانت نامه بهره بردار ضبط نمی گردد.
 -15حراست و حفاظت فیزیکی از موضوع مناقصه در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.
 -16کلیه توافقات فی مابین باید بصورت مکتوب باشد و توافقات شفاهی قابل ترتیب اثر نمی باشد.
***
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شرایط عمومی مناقصه
 .1واگذاری کارخانه قطعات بتنی برای مدت زمان هفت ماه تمام می باشد.
 .2قیمت پایه چهار میلیارد و صد و شانزده میلیون ریال( )4/116/000/000می باشد.
 .3پیشنهاد دهنده باید مبلغ دویست و پنج میلیون هشتصد هزار ریال(  205/500/000ریال) بصورت
ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان  %5قیمت پایه در پاکت (الف)
گذاشته و پاکت را الک و مهر نماید.
 .4پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل  ،مدارک (نام شرکت  ،تاریخ تاسیس  ،شماره شماره ثبت و محل
آن  ،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.
 .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.
 .7پیشنهاد دهنده باید دارای تائیدیه صالحیت انجام کار از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه
تائید صالحیت ایمنی باشد.
 .5به پیشنهادهای ناقص ،مبهم ،مشروط ،مخدوش  ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 .9پیشنهادات رسیده در تاریخ  ..........ساعت  ......با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری باز و
برنده مشخص خواهد شد.
 .10چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت  7روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع
سازمان ض بط 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.
 .11کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 .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.
 .13کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
 .14کلیه کسورات قانونی 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.
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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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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