فرم شماره 1

آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر المرد 1044 -
شهرداری المرد در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1044شهرداری المرد(موافقت نامه شماره 741107مورخ1044/10/02
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس) اجرای آسفالت معابر سطح شهررا بر اساس شرایط مذکور در اسناد مناقصه
حاضر به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.

1

تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (قیرپاشی پريم كت) به ازای هر مترمربع  088الی  1088گرم از نوع قیر
MC250

0888
مترمربع

0

تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی (قیرپاشی تک كت) قیرپاشی تک كت به ازای هر مترمربع  088الی 088
گرم از نوع قیر MC250

10888
مترمربع

3

تهیه مصالح و اجرای بتن آسفالتی سطحی (آسفالت توپکا) به قطر  0الی  0سانتیمتر كوبیده تمامكار در معابر
و میادين اصلی
(شامل خريد ،حمل ،پخش با فینیشر و كوبیدن با غلتک چرخ آهنی و الستیکی)
* تامین قیر بر عهده پیمانکار می باشد.

0

تهیه مصالح (بجز قیر) و اجرای بتن آسفالتی سطحی (آسفالت توپکا) به قطر  0الی  0سانتیمتر كوبیده تمامكار
در معابر و میادين اصلی
(شامل خريد (بجز قیر) ،حمل ،پخش با فینیشر و كوبیدن با غلتک چرخ آهنی و الستیکی)
* تأمین قیر به عهده كارفرما می باشد.

0

تهیه مصالح و اجرای بتن آسفالتی سطحی (آسفالت توپکا) به قطر  0الی  0سانتیمتر كوبیده تمامكار در معابر
كم عرض و كوچه ها
(شامل خريد ،حمل ،پخش با فینیشر يا به صورت دستی و كوبیدن با غلتک چرخ آهنی والستیکی و يا غلتک
دستی چرخ آهنی)
* تامین قیر بر عهده پیمانکار می باشد.

6

تهیه مصالح (بجز قیر) و اجرای بتن آسفالتی سطحی (آسفالت توپکا) به قطر  0الی  0سانتیمتر كوبیده تمامكار
در معابر كم عرض و كوچه ها
(شامل خريد (بجز قیر) ،حمل ،پخش با فینیشر يا به صورت دستی و كوبیدن با غلتک چرخ آهنی و الستیکی
و يا غلتک دستی چرخ آهنی)
* تأمین قیر به عهده كارفرما می باشد.

0

تهیه مصالح و اجرای ماسه آسفالت (میزان قیر طبق طرح اختالط بهینه در هر تن طبق تست های گرفته شده
از نمونه آسفالت در حین اجرا) به صورت تمامكار
(شامل خريد ،حمل ،پخش با فینیشر و كوبیدن با غلتک چرخ آهنی و الستیکی )
* تامین قیر بر عهده پیمانکار می باشد.

0

تهیه مصالح (بجز قیر) و اجرای ماسه آسفالت (آسفالت رگالژی) به قطر  0الی  0سانتیمتر كوبیده تمامكار
(شامل خريد (بجز قیر) ،حمل ،پخش با فینیشر و كوبیدن با غلتک چرخ آهنی والستیکی)
* تأمین قیر به عهده كارفرما می باشد.

رديف

نوع و مشخصات كاال

تعداد /مقدار

مهر و امضاء و تاریخ

10888
مترمربع

0888
مترمربع

1088تن

فرم شماره 2

شرايط عمومی مناقصه
.1

مبلغ اعتبار پروژه با احتساب ارزش افزوده  02044404440444/-ریال( بیست و هشت میلیارد ریال) می باشد(مبلغ 04040404440444/-
ریال از پرداخت های شهرداری بهصورت اسناد خزانه (نرخ حفظ قدرت اسناد خزانه معادل10درصد ساالنه به صورت روز شمار
تعیین می گردد ).و مابقی به صورت نقدی میباشد).

 .0پیشنهاد دهنده باید مبلغ 1004404440444/-ریال بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان  %0کل
برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را الک و مهر نماید.
 .3شهرداری مجاز است مبلغ قرارداد را تا سقف مبلغ اعتبار افزایش دهد.

 .0پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل  0مدارک (اساسنامه شرکت  -آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی -گواهی رتبه
شرکت  -گواهینامه تائید صالحیت ایمنی  -مدارک مربوط به سوابق کاری -کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و
دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت -گواهی ثبت مالیا ت بر ارزش افزوده)  0فرم شماره یک  0دو را پس از امضاء در
پاکت (ب) گذاشته و پاکت را الک و مهر نماید.
 .0پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود و برگ آنالیز قیمت را در پاکت (ج) گذاشته والک و مهر نماید.
 .1پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)(0ب)(0ج) را در یک پاکت گذاشته و پاکت را الک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه
شهرداری نموده و رسید دریافت نماید.
 .7به پیشنهادهای ناقص 0مبهم 0مشروط 0مخدوش  0فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
.2

پیشنهادات رسیده در تاریخ  ..........ساعت  ......با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری باز و برنده مشخص خواهد شد.

 .9چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت  7روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط و در صورت
اقتضاء با نفر دوم و سوم قرارداد منعقدخواهد شد و در صورتی که آنان نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز به سود
سازمان ضبط خواهد شد.
 .14کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 .11شهرداری 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.
 .10کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
 .13کلیه کسورات قانونی با پیمانکار می باشد.
 .10بخشی ازپرداخت های شهرداری براساس توان مالی شهرداری و مابقی بصورت تهاتر قیر و زمین بر اساس آیین نامه مالی شهرداری
ها می باشد( .قیمت قیر بر اساس شاخص بورس در زمان تحوبل پیمانکارمحاسبه می گردد).
 .10اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
 .11پیشنهاد 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.
 .17تمامی هزینه های جانبی  0از قبل تجهیز کارگاه  -نگهبان  0سوخت  0اسکان  0غذا و ...با پیمانکار می باشد .
 .12پیشنهاد دهنده موظف می باشد در زمان تحویل پاکت مناقصه طرح اختالط به روز شده به شهرداری ارائه نماید.
 .19استفاده از هر یک از آیتمهای مذکور در جدول فوق تا میزان اعتبار تعیینشده بنا به دستور کارفرما به پیمانکار در زمان اجرا
امکانپذیر میباشد.
 .04درصورتیکه شیت های آزمایشگاهی با طرح اختالط مغایرت داشته باشد طبق قانون از مبلغ صورت وضعیت کسر خواهد شد.
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 .01پیشنهاد دهنده اعالم می نماید که 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.
-00پیشنهاد دهنده ملزم به ارائه اسناد و مدارک شرکت و سوابق کاری به همراه پاکت پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.

 -03از آنجائیکه ممکن است تغییراتی از نظر موقعیت مکانی محل اجرای آسفالت رخ دهد الزم است پیمانکار محترم
مالحظات مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

اینجانب ..................................................ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و
م سئولیت های ایجادی نا شی از آن (در کمال صحت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و ا ضطرار) و نیز مکان های مورد
نظر کارفرما جهت اجرای آسفالت آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد موضوع ذکر شدهاعالم می نمایم.
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فرم شماره 3
شرایط اختصاصی:
 -1در صورتی که شیت های آزمایشگاهی با طرح اختالط مغایرت داشته باشد ،طبق قانون از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 -2آزمایشگاه در نوبت اول با پیشنهاد شهرداری اقدام به تست از نمونه آسفالت می نماید و در صورتی که جواب با طرح اختالط مغایرت
داشته باشد هزینه نوبت های بعدی آزمایشگاه بر عهده پیمانکار می باشد.
 -3هزینه سوخت  ،اسکان ،غذا و  ...بر عهده پیمانکار می باشد.
-4رعایت تمام اصول ایمنی و حفظ جان افراد و وسایل ایمنی فردی و گروهی در حین کار(نصب تابلوهای خطر و احتیاط  ،چراغ چشمک
زن  ،نوار خطرو)...تا زمان تحویل به کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد .
-5حداکثر اعتبار پروژه  28،،،،،،،،،،،،/-ریال می باشد.
 -6شهرداری مجاز است مبلغ قرارداد را تا سقف مبلغ اعتبار افزایش دهد.
-7پیشنهاد دهنده موظف است در صورت برنده شدن در مناقصه از اکیپ پخش دارای مهارت وتجهیزات و ماشین آالت استاندارد مورد تایید
کارفرما (که شامل فنیشر و غلطک آهنی و از دو دستگاه غلطک الستیکی  7و  9محوره ) استفاده نماید و در صورت عدم رضایت ناظر از
عملکرد هر کدام از افراد اکیپ پخش ،پیمانکار موظف به تعویض فرد مورد نظر و جایگزین کردن فرد دارای مهارت می باشد.
 -8تایید صورت وضعیت ها بر اساس نتایج آزمایشگاهی و نظرات دستگاه نظارت در حین اجرای عملیات می باشد.
 -9محل اجرای عملیات موضوع قرارداد بلوار شهید انصاری و بلوار شهید مطهری و بلوار جمهوری می باشد که الزم است پیمانکار قیمت
پیشنهادی خود را بر اساس مکان اجرای عملیات و نوع کار آن پیش بینی نماید.
-1،قیر مورد استفاده در قیر پاشی  mcمورد استفاده گردد.
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فرم شماره4
برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر المرد
سالم علیکم
احتراما 0اینجانب  ..................................................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 :
o

ضمانت 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 رتبه شرکت

o

گواهینامه تائید صالحیت ایمنی

o

گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده

o

طرح اختالط
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 مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:

مهر و امضاء و تاریخ

فرم شماره 0

برگ آنالیز قیمت
رديف

نوع و مشخصات كاال

تعداد /مقدار

1

تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (قیرپاشی پريم كت) به ازای هر
مترمربع  088الی  1088گرم از نوع قیر MC250

 0888مترمربع

0

تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی (قیرپاشی تک كت) قیرپاشی تک
كت به ازای هر مترمربع  088الی  088گرم از نوع قیر MC250

 10888مترمربع

3

تهیه مصالح و اجرای بتن آسفالتی سطحی (آسفالت توپکا) به قطر 0
الی  0سانتیمتر كوبیده تمامكار در معابر و میادين اصلی
(شامل خريد ،حمل ،پخش با فینیشر و كوبیدن با غلتک چرخ آهنی
يا الستیکی)
* تامین قیر بر عهده پیمانکار می باشد.

0

تهیه مصالح (بجز قیر) و اجرای بتن آسفالتی سطحی (آسفالت توپکا)
به قطر  0الی  0سانتیمتر كوبیده تمامكار در معابر و میادين اصلی
(شامل خريد (بجز قیر) ،حمل ،پخش با فینیشر و كوبیدن با غلتک
چرخ آهنی يا الستیکی)
* تأمین قیر به عهده كارفرما می باشد.

0

تهیه مصالح و اجرای بتن آسفالتی سطحی (آسفالت توپکا) به قطر 0
الی  0سانتیمتر كوبیده تمامكار در معابر كم عرض و كوچه ها
(شامل خريد ،حمل ،پخش با فینیشر يا به صورت دستی و كوبیدن با
غلتک چرخ آهنی يا الستیکی و يا غلتک دستی چرخ آهنی)
* تامین قیر بر عهده پیمانکار می باشد.

6

تهیه مصالح (بجز قیر) و اجرای بتن آسفالتی سطحی (آسفالت توپکا)
به قطر  0الی  0سانتیمتر كوبیده تمامكار در معابر كم عرض و كوچه
ها
(شامل خريد (بجز قیر) ،حمل ،پخش با فینیشر يا به صورت دستی و
كوبیدن با غلتک چرخ آهنی يا الستیکی و يا غلتک دستی چرخ
آهنی)
* تأمین قیر به عهده كارفرما می باشد.

0

تهیه مصالح و اجرای ماسه آسفالت (آسفالت رگالژی) به قطر  0الی
 0سانتیمتر كوبیده تمامكار
(شامل خريد ،حمل ،پخش با فینیشر و كوبیدن با غلتک چرخ آهنی
يا الستیکی)
* تامین قیر بر عهده پیمانکار می باشد.

0

تهیه مصالح (بجز قیر) و اجرای ماسه آسفالت (آسفالت رگالژی) به
قطر  0الی  0سانتیمتر كوبیده تمامكار
(شامل خريد (بجز قیر) ،حمل ،پخش با فینیشر و كوبیدن با غلتک
چرخ آهنی يا الستیکی)
* تأمین قیر به عهده كارفرما می باشد.

 10888مترمربع

 0888مترمربع

جمع
 9درصد ارزشافزوده
جمع کل

مهر و امضاء و تاریخ

 1088تن

بهای واحد (ريال)

بهای كل
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