فرم شماره 0

مناقصه زمین چمن مصنوعی

شهرداري المرد در نظر دارد براساس موافقت نامه شماره ( شماره  641057مورخ  76 /12/01سازمان مديريت و برنامه
ريزي استان فارس )از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرما يه اي و شهرداري  ،عمليات اجراي زمين چمن مصنوعي
در پارك جنگلي را بر اساس شرايط ذيل الذکر به بخش خصوصي واگذار نمايد.
ردیف

1

2

3

4

نام كاال

خريد و حمل و اجراي تك لبه  41به همراه پي کني (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر
و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمينهاي سخت و دج و  )....ماهيچه کشي و بند کشي
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 کار)زيرسازي تا
 ±01سانتيمتر بعهده پيمانکار مي باشد)
کليه عمليات خاکبرداري احيانا به عمق تقريبي  71سانتيمتر با ماشين آالت راه سازي و
يا دستي و خارج کردن خاك و نخاله حاصل از عمليات خاکي از محدوده پروژه بعهده
پيمانکار مي باشد
کليه مصالح از تك لبه و شسته و سيمان وآب و نقشه بردار بعهده پيمانکار مي باشد
خريد حمل و اجراي زير سازي مخلوط سرند شده و اليه پاياني بيس در محدوده زمين
چمن مصنوعي به همراه تسطيح و کوبيدن تا تراکم  72درصد بوسيله ماشين آالت
راهسازي بصورت تمام کار با در نظر گرفتن کليه هزينه ها اعم از ماشين آالت راهسازي
و کارگر ساده در کنار ماشين آالت و نقشه بردار جهت تعيين کد ارتفاعي و ماشين آب
پاش و.....
ضمنا پرکاري محوطه مورد نظر با مخلوط سرند شده  -01سانتيمتر زير تك لبه به عمق
تقريبي  51سانتيمتر مي باشد
مبناي محاسبه بر اساس طول و عرض زمين چمن به ابعاد  14*54متر مي باشد
خريد حمل و نصب و اجراي فونداسيون تکي به ابعاد  21*21*011سانتيمتر با احتساب
پي کني و همچنين قالب بندي فلزي ( با توجه به اينکه زمين داراي شيب کوهپايه اي
مي باشد وچنانچه بخشي از فونداسيونها در زمين اجرا گردد  ،قسمت در تماس با خاك
مي بايست پالستيك تعبيه شود) و  5عدد بولت يك متري يك طرف رزوه شده با سه
عدد مهره براي هر بولت با قطر  Ø07آجدار از نوع  A3با  4عدد خاموت  14*14سانتيمتر
با صفحه بيس پليت  311*311*2ميليمتر با بتن عيار  511کيلوگرم بر مترمکعب و
مقاومت نمونه استوانه اي  151کيلوگرم بر سانتيمتر مربع ( بتن آماده) به همراه عمليات
آبدهي و کيورينگ و ويبراتور( طبق طرح پيوستي )
خريد و حمل و اجراي بتن کف به ضخامت  2الي  01سانتيمتر با عيار  311کيلوگرم بر متر
مکعب با مقاومت  111کيلو گرم بر سانتيمتر با در نظر گرفتن درز انقباظ در هر  3/4متر
عرض و هر  4متر طول و پر کردن درزها با سيمان نرمه بطوريکه لبه ايجاد نگردد

مهر و امضاء و تاریخ

تعداد كاال

واحد شمارش

004

متر طول

0014

مترمربع

57

0014

ريال عدد

مترمربع

فرم شماره 0

نام كاال

ردیف

تعداد كاال

واحد شمارش

خريد حمل و نصب واجراي چمن مصنوعي با سليس و گرانول با نخ هلندي و چمن مصنوعي
سفيد با پهناي  2سانتي متر به عنوان خطوط زمين چمن از محصوالت شرکت آسيا چمن
مشخصات فني:0
نوع فلت 4111SPF :فردار

کد VN41FD32-A4 :
نام  :پونه
پايل05 :

رنگ  :سبز زيتوني
گيج 31/4 :

استيج 511:

وزن 0711 :

مساحت  57594مترمربع
مشخصات فني:1

5

کد SNL74FD3404 :

نوع فلت 7111LSR :فردار

نام  :نسرين

رنگ  :سبز ورودي

پايل05 :

گيج 31/4 :

استيج 311:

وزن 0711 :

0014

مترمربع

مساحت  57594مترمربع
مشخصات فني:3
کد VE77PD44-A37 :

نوع فلت 7711PP :فردار

نام  :داوودي

رنگ  :قرمز رسي

پايل00 :
استيج 311:

گيج 31/4 :
وزن 0441 :

مساحت  037مترمربع
ضمنا از دو جنس شماره 0و  1فوق بصورت يکي در ميان با ريتم متناوب وجنس شماره  3دور تا
دور زمين نصب ميشود
خريد مصالح و حمل و اجراي نصب فنس کشي گالوانيزه با ضخامت  3ميليمتر و ابعاد چشمه 7
سانتيمتر براي محصور کردن اطراف زمين چمن با ارتفاع  7متر که تماما با دستگاه تيفور کشي
انجام مي شود با احتساب قوطي کشي هاي سازه فلزي  7*7و  5*2سانتيمتر و نبشي 01سانتيمتر
بمنظور اتصال ستون به بيس پليت و صفحه  041*041*3ميليمتر جهت بسته شدن دهانه بااليي

6

ستونهاي قوطي  7*7به همراه رنگ آميزي حداقل سه دست رنگ سفيد بطوريکه بافت فلزي
محو گردد به همراه جوشکاري مناسب و تعبيه دو درب ورودي نفررو و يك درب ورودي آمبوالنس
با قفل سويچي و دستگيره و لوال به همراه بست نواري گالوانيزه وپيچ سرمته خودکار و سيم
گالوانيزه جهت فيکس کردن فنس به قوطي با احتساب هزينه هاي احتمالي داربست( طبق طرح
پيوستي )
فنس  251مترمربع 57 /شاخه قوطي  061 /7*7شاخه قوطي  1 / 5*2شاخه نبشي (01تقريبي)

مهر و امضاء و تاریخ

051

مترطول

فرم شماره 1

شرایط عمومی مناقصه
.1

مبلغ اعتبار پروژه با احتساب ارزش افزوده  5/311/111/111ريال( چهار ميليارد و سيصد ميليون ريال) مي باشد.

.1

اعتبارر پروژه بصورت اسناد خزانه و يا نقدي مي باشد و از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرما يه اي و شهرداري مي باشد.

.3

پيشنهاد دهنده بايد مبلغ  104/111/111ريال(دويست و پانزده ميليون ريال) بصورت ضمانت نامه بانکي سه ماهه و قابل تمديد
و يا چك تضمين بعنوان  %4کل برآورد هزينه اجراي پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را الك و مهر نمايد.

.5

پيشنهاد دهنده بايد مشخصات کامل  ،مدارك (نام شرکت  ،تاريخ تاسيس  ،شماره شماره ثبت و محل آن  ،مدارك مربوط به
سوابق کاري و تاريخ شروع  ،اساسنامه شرکت و روزنامه آخرين تغييرات و کپي کارت ملي و شناسنامه مدير عامل و دارنده
حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت -گواهي تاييد صالحيت اداره کل کار و امور اجتماعي -گواهينامه تائيد صالحيت ايمني ،
گواهي ثبت ماليات بر ارزش افزوده و کد اقتصادي)  ،فرم شماره يك و فرم شماره دو را در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را الك
و مهر نمايد.

.4

پيشنهاد دهنده بايد فرم پيشنهاد قيمت و فرم آناليز قيمت را در پاکت (ج) گذاشته والك و مهر نمايد.

.7

پيشنهاد دهنده بايد هر سه پاکت (الف)(،ب)(،ج) را در پاکتي که از دبيرخانه شهرداري تحويل مي گيرد گذاشته و پاکت را الك
و مهر نمايد و تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايد.

.6

به پيشنهادهاي ناقص ،مبهم ،مشروط ،مخدوش  ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

.2

پيشنهاد ات رسيده در تاريخ  ..........ساعت  ......با حضور اعضاي کميسيون عالي معامالت شهرداري باز و برنده مشخص خواهد
شد.

.7

چنانچه نفر اول از تاريخ ابالغ کتبي ظرف مدت  6روز از امضاء قرارداد خودداري نمايد سپرده او به نفع سازمان ضبط و در
صورت اقتضاء با نفر دوم و سوم قرارداد منعقدخواهد شد و در صورتي که آنان نيز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نيز
به سود سازمان ضبط خواهد شد.

 .01کليه کسورات قانوني و همچنين هزينه هاي درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
 .00شهرداري در قبول يا رد هريك از پيشنهادها و يا رد تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد
و صرف شرکت در مناقصه هيچ گونه حقي براي شرکت کننده ايجاد نخواهد کرد.
 .01کليه وسايل و امکانات مربوط به اجراي کار به عهده پيمانکار مي باشد.
 .03کليه کسورات قانوني با پيمانکار مي باشد.
 .05اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نيز مي باشد.
 .04پيشنهاد دهنده تاييد مي نمايد که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداري ها در
معامالت دولتي و کشوري نمي باشد.
 .07تمامي هزينه هاي جانبي  ،از قبل تجهيز کارگاه  -نگهبان  ،سوخت  ،اسکان  ،غذا و ...با پيمانکار مي باشد .
 .06نحوه پرداخت هاي شهرداري بصورت نقدي يا اسناد خزانه مي باشد.
 .81پيشنهاد دهنده اعالم مي نمايد که ضمن مطالعه دقيق شرايط ذکر شده و با آگاهي کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات
و م سئوليتهاي ايجادي نا شي از آن (در کمال صحت و سالمت عقل و اراده و اختيار و بدون اجبار و اکراه و ا ضطرار) آمادگي
خود را جهت انعقاد قرارداد اعالم مي نمايم.

مهر و امضاء و تاریخ

فرم شماره 3

برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر المرد
سالم عليکم
احتراما ،اينجانب  ..................................................مدير عامل شرکت  ............................با شماره ثبت  ........................به آدرس
 .. ..................... ..................... .......................................با اعالم اينکه کليه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر در نظر گرفته ام به
ضميمه مدارك ذيل :
o

ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ  ........................ريال نزد بانك  ......................به شماره سريال  .....................مورخ
 / .............چك تضمين با شماره سريال  .........................مورخ  .................به مبلغ  ....................نزد بانك .......................
به عنوان ضمانت نامه شرکتت در مناقصه.

o

تصوير اساسنامه

o

آگهي ثبت تغييرات در روزنامه رسمي

o

گواهي تاييد صالحيت اداره کل کار و امور اجتماعي

o

گواهينامه تائيد صالحيت ايمني

o

گواهي ثبت ماليات بر ارزش افزوده
آمادگي خود را در خصوص انجام فعاليت هاي موضوع مناقصه با مبلغ به عدد  ................................................ريال به حروف
 .............. ..................................................اعالم و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعاليتهاي واگذار شده به نحو احسن مي
باشم./.

نام و نام خانوادگي مدير عامل و صاحبان امضاء مجاز:

مهر و امضاء و تاریخ

فرم آنالیز قیمت
ردیف

8

2

3

تعداد كاال

نام كاال

خريد و حمل و اجراي تك لبه  41به همراه پي کني (اعم از
برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن
شکن و زمينهاي سخت و دج و  )....ماهيچه کشي و بند کشي
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 کار)زيرسازي تا
 ±01سانتيمتر بعهده پيمانکار مي باشد)
کليه عمليات خاکبرداري احيانا به عمق تقريبي  71سانتيمتر
با ماشين آالت راه سازي و يا دستي و خارج کردن خاك و
نخاله حاصل از عمليات خاکي از محدوده پروژه بعهده
پيمانکار مي باشد
کليه مصالح از تك لبه و شسته و سيمان وآب و نقشه بردار
بعهده پيمانکار مي باشد
خريد حمل و اجراي زير سازي مخلوط سرند شده و اليه
پاياني بيس در محدوده زمين چمن مصنوعي به همراه
تسطيح و کوبيدن تا تراکم  72درصد بوسيله ماشين آالت
راهسازي بصورت تمام کار با در نظر گرفتن کليه هزينه ها
اعم از ماشين آالت راهسازي و کارگر ساده در کنار ماشين
آالت و نقشه بردار جهت تعيين کد ارتفاعي و ماشين آب
پاش و.....
ضمنا پرکاري محوطه مورد نظر با مخلوط سرند شده -01
سانتيمتر زير تك لبه به عمق تقريبي  51سانتيمتر مي باشد
مبناي محاسبه بر اساس طول و عرض زمين چمن به ابعاد
 14*54متر مي باشد

واحد شمارش

004

متر طول

0014

مترمربع

خريد حمل و نصب و اجراي فونداسيون تکي به ابعاد
 21*21*011سانتيمتر با احتساب پي کني و همچنين قالب
بندي فلزي ( با توجه به اينکه زمين داراي شيب کوهپايه اي
مي باشد وچنانچه بخشي از فونداسيونها در زمين اجرا گردد
 ،قسمت در تماس با خاك مي بايست پالستيك تعبيه شود)
و  5عدد بولت يك متري يك طرف رزوه شده با سه عدد
مهره براي هر بولت با قطر  Ø07آجدار از نوع  A3با  4عدد
خاموت  14*14سانتيمتر با صفحه بيس پليت 311*311*2
ميليمتر با بتن عيار  511کيلوگرم بر مترمکعب و مقاومت
نمونه استوانه اي  151کيلوگرم بر سانتيمتر مربع ( بتن آماده)
به همراه عمليات آبدهي و کيورينگ و ويبراتور( طبق طرح
پيوستي )

مهر و امضاء و تاریخ

57

عدد

قیمت جزء

قیمت كل برآوردي

ردیف

4

تعداد كاال

نام كاال

خريد و حمل و اجراي بتن کف به ضخامت  2الي  01سانتيمتر
با عيار  311کيلوگرم بر متر مکعب با مقاومت  111کيلو گرم
بر سانتيمتر با در نظر گرفتن درز انقباظ در هر  3/4متر
عرض و هر  4متر طول و پر کردن درزها با سيمان نرمه
بطوريکه لبه ايجاد نگردد
خريد حمل و نصب واجراي چمن مصنوعي با سليس و گرانول
با نخ هلندي و چمن مصنوعي سفيد با پهناي  2سانتي متر
به عنوان خطوط زمين چمن از محصوالت شرکت آسيا چمن
مشخصات فني:0
نوع فلت 4111SPF :فردار
کد VN41FD32-A4 :
نام  :پونه
پايل05 :

0014

واحد شمارش

مترمربع

رنگ  :سبز زيتوني
گيج 31/4 :

استيج 511:

وزن 0711 :

مساحت  57594مترمربع

5

مشخصات فني:1
کد SNL74FD3404 :

نوع فلت 7111LSR :فردار

نام  :نسرين

رنگ  :سبز ورودي

پايل05 :

گيج 31/4 :

استيج 311:

وزن 0711 :

0014

مساحت  57594مترمربع
مشخصات فني:3
کد VE77PD44-A37 :

نوع فلت 7711PP :فردار

نام  :داوودي

رنگ  :قرمز رسي

پايل00 :
استيج 311:

گيج 31/4 :
وزن 0441 :

مساحت  037مترمربع
ضمنا از دو جنس شماره 0و 1فوق بصورت يکي در ميان با
ريتم متناوب وجنس شماره  3دور تا دور زمين نصب ميشود

مهر و امضاء و تاریخ

مترمربع

قیمت فی

قیمت كل برآوردي

ردیف

تعداد كاال

نام كاال

واحد شمارش

خريد مصالح و حمل و اجراي نصب فنس کشي گالوانيزه با
ضخامت  3ميليمتر و ابعاد چشمه  7سانتيمتر براي محصور
کردن اطراف زمين چمن با ارتفاع  7متر که تماما با دستگاه
تيفور کشي انجام مي شود با احتساب قوطي کشي هاي سازه
فلزي  7*7و  5*2سانتيمتر و نبشي 01سانتيمتر بمنظور
اتصال ستون به بيس پليت و صفحه  041*041*3ميليمتر
جهت بسته شدن دهانه بااليي ستونهاي قوطي  7*7به همراه
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رنگ آميزي حداقل سه دست رنگ سفيد بطوريکه بافت
فلزي محو گردد به همراه جوشکاري مناسب و تعبيه دو درب
ورودي نفررو و يك درب ورودي آمبوالنس با قفل سويچي و
دستگيره و لوال به همراه بست نواري گالوانيزه وپيچ سرمته
خودکار و سيم گالوانيزه جهت فيکس کردن فنس به قوطي
با احتساب هزينه هاي احتمالي داربست( طبق طرح پيوستي
)
فنس  251مترمربع 57 /شاخه قوطي  061 /7*7شاخه قوطي
 1 / 5*2شاخه نبشي (01تقريبي)
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