فرم شماره 1

فرم مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر

شهرداري المرد در نظر دارد براساس مجوز صورتجلسه شماره  94مورخ  8941/26/62شوراي اسالمی شهر المرد ،
عمليات زیرسازي معابر سطح شهر را بر اساس شرایط ذیل الذکر به بخش خصوصی واگذار نماید.
ردیف

تعداد

نام كاال

بارگيري حمل و مخلوط ریزي در پياده رو ها
و معابر

كاال

واحد شمارش

مخلوط
عادی

8222

سرویس

مخلوط
سرندی

9282

سرویس

2

بارگيري و حمل و تخليه بيس

022

سرویس

4

الیه روبی رودخانه هاي سطح شهر

8022

سرویس

5

تخریب آسفالت و حمل و آوار برداري ساختمانهادر

1

سطح شهر و جمع آوري و حمل نخاله هاي حاصل به

8022

سرویس

نقاط مشخص شده توسط شهرداري

6

تهيه بارگيري  ،حمل خاک مخصوص درختکاري و باغچه
بلوارهاي سطح شهر

7

حفر ترانشه و دفن زباله و تميزکاري سایت دفن زباله

022

سرویس

6949

متر مکعب

شرایط اختصاصی
 -8تهيه و تامين مخلوط و خاک مخصوص درختکاري و باغچه به عهده پيمانکار می باشد و پيمانکار موظف به
رعایت استانداردهاي مورد نظر واحد فنی شهرداري می باشد( .براساس گزارش آزمایشگاه خاک).
 -6پيمانکار باید بومی شهرستان باشد.
 -9پيمانکار باید واجد الشرایط بوده و از لحاظ فنی مالی و اجرایی توانایی انجام کار را داشته باشند.
 -9پيمانکار موظف است به تعداد کافی تجهيزات الزم و کارآمد مورد تایيد واحد فنی جهت اجراي پروژه در اختيار داشته
باشد.
 -5هرگونه ماليات و عوارض و حقوق دولتی متعلقه طبق قوانين جمهوري اسالمی ایران و کليه کسورات قانونی بعهده
پيمانکار می باشد.
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شرایط عمومی مناقصه
 .8اعتبار پروژه بر اساس بودجه سال  8941شهرداري می باشد و مبلغ اعتبار پروژه شش ميليارد ریال( 2/222/222/222
ریال) می باشد.
 .6پيشنهاد دهنده باید مبلغ سيصد ميليون ریال( 922/222/222ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید
و یا چک تضمين بعنوان  %0کل برآورد هزینه اجراي پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را الک و مهر نماید.
 -8پيشنهاد دهنده باید مشخصات کامل  ،م دارک (نام شرکت  ،تاریخ تاسيس  ،شماره شماره ثبت و محل آن ،
مدارک مربوط به سوابق کاري و تاریخ شروع  ،اساسنامه شرکت کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و
دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت -آگهی ثبت تغييرات در روزنامه رسمی -گواهی تایيد صالحيت اداره کل

کار و امور اجتماعی  -گواهینامه تائيد صالحيت ایمنی -گواهی ثبت ماليات بر ارزش افزوده)  ،فرم شماره یک و
فرم شماره دو را در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را الک و مهر نماید.
 .9پيشنهاد دهنده باید پيشنهاد خود و برگ آناليزز قيمت را در پاکت (ج) گذاشته والک و مهر نماید.
 .9پيشنها د دهنده باید هر سه پاکت (الف)(،ب)(،ج) را در پاکتی که از دبيرخانه شهرداري تحویل می گيرد گذاشته و
پاکت را الک و مهر نماید و تحویل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دریافت نماید.
 .0به پيشنهادهاي ناقص ،مبهم ،مشروط ،مخدوش  ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 .2پيشنهادات رسيده در تاریخ  ..........ساعت  ......با حضور اعضاي کميسيون عالی معامالت شهرداري باز و برنده
مشخص خواهد شد.
 .7چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت  7روز از امضاء قرارداد خودداري 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
وي نيز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
 .1کليه کسورات قانونی و همچنين هزینه هاي درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 .4شهرداري در قبول یا رد هریک از پيشنهادها و یا رد تمام پيشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد
خواهد شد و صرف شرکت در مناقصه هيچ گونه حقی براي شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
 .82کليه وسایل و امکانات مربوط به اجراي کار به عهده پيمانکار می باشد.
 .88اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نيز می باشد.
 .86پيشنهاد دهنده تایيد می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و
شهرداري ها در معامالت دولتی و کشوري نمی باشد.
 .89پيشنهاد دهنده اعالم می نماید که ضمن مطالعه دقيق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و
تعهدات و مسئوليتهاي ایجادي ناشی از آن (در کمال صحت و سالمت عقل و اراده و اختيار 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 عليکم
احتراما ،اینجانب  ..................................................مدیر عامل شرکت  ............................با شماره ثبت  ........................به آدرس
 .. ..................... ..................... .......................................با اعالم اینکه کليه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر در نظر گرفته ام
به ضميمه مدارک ذیل :
 -8ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ  ........................ریال نزد بانک  ......................به شماره سریال .....................
مورخ  / .............چک تضمين با شماره سریال  .........................مورخ  .................به مبلغ  ....................نزد بانک
 .......................به عنوان ضمانت نامه شرکتت در مناقصه.
o

تصویر اساسنامه

o

آگهی ثبت تغييرات در روزنامه رسمی

o

گواهی تایيد صالحيت اداره کل کار و امور اجتماعی

o

گواهینامه تائيد صالحيت ایمنی

o

گواهی ثبت ماليات بر ارزش افزوده

آمادگی خود را در خصوص انجام فعاليت هاي موضوع مناقصه با مبلغ به عدد  ................................................ریال به
حروف  .............. ..................................................اعالم و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعاليتهاي واگذار شده به نحو
احسن می باشم./.
نام و نام خانوادگی مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:
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فرم آنالیز قیمت
تعداد
كاال

واحد
شمارش

مخلوط عادی

8222

سرویس

مخلوط سرندی

9282

سرویس

2

بارگيري و حمل و تخليه بيس

022

سرویس

4

الیه روبی رودخانه هاي سطح شهر

8022

سرویس

5

تخریب آسفالت و حمل و آوار برداري ساختمانهادر سطح شهر

ردیف

1

كد
كاال

نام كاال
بارگيري حمل و مخلوط ریزي در پياده رو ها و
معابر

و جمع آوري و حمل نخاله هاي حاصل به نقاط مشخص شده

8022

سرویس

توسط شهرداري

6

تهيه بارگيري  ،حمل خاک مخصوص درختکاري و باغچه
بلوارهاي سطح شهر

7

حفر ترانشه و دفن زباله و تميزکاري سایت دفن زباله

022

سرویس

6949

متر مکعب

محل امضاء پیشنهاد دهنده

قيمت فی

قيمت كل برآوردی

