جم
هوری اسالمی اریان

وزارت کشور
شهرداری شاهدیه

استانداری یزد

تاریـخ ....................:
شماره ....................:
پیوست ...................:

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری شاهدیه در نظر دارد باستناد ماده 5آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای پروژه احداث بوستان و
فضای سبز شهرک ابوالفضل شاهدیه با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نماید .لذا از کلیه شرکتهایی که دارای اعتبار و
ظرفیت کاری هستند تقاضا می گردد .پیشنهادات خود را در قالب پاکت الف (شامل تضمین شرکت در مناقصه ) پاکت
ب (شامل کلیه اسناد مناقصه و مدارک درخواستی اعالم شده ) و پاکت ج( شامل برگ ارائه پیشنهاد و آنالیزقیمت) به

دبیرخانه شهرداری تسلیم و یا به آدرس شاهدیه –بلوار وحدت شهرداری شاهدیه پست سفارشی نمایند .
شرایط عمومی مناقصه :

-1موضوع مناقصه :پروژه احداث بوستان و فضای سبز شهرک ابوالفضل شاهدیه.
-2شرح مختصری ازمشخصات ومقادیرکار:خاکبرداری ومحوطه سازی اجرا و تاسیسات برقی .

-3محل اجرای کار :شهرشاهدیه .
-4مبلغ برآورد اولیه در حد مبلغ  01...1..410.3/-ریال براساس فهرست بهای ابنیه وتاسیسات برقی سال . 1316
-5مدت اجرای کار 5 :ماه .
-6کارفرما :شهرداری شاهدیه .
-7دستگاه نظارت  :شهرداری شاهدیه و نظارت عالیه دفتر فنی استانداری یزد.
-8دستگاه مناقصه گزار :شهرداری شاهدیه .
-1مبلغ تضمین شرکت درمناقصه  .3.1...1.../-ریال که باید به یکی از صورتهای مشروحه ذیل همراه باسایر
مدارک مندرج در فرم شرایط مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
*ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار که مدت اعتبار تضمین باید حداقل ده ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها
باشد.
*اوراق مشارکت بی نام و یا چک بین بانکی تضمین شده و یافیش واریزی به حساب  3826363بانک مهر ایران شعبه
بلوار جمهوری بنام شهرداری شاهدیه واریز گردد.
-13اسنادمناقصه در ساعات اداری از تاریخ  17/1/21تا پایان وقت اداری  17/2/2ارائه می گردد.
-11قیمت اسناد مناقصه 333.333/-ریال میباشد که میبایست به حساب جاری  3133331472331بانک ملی شاهدیه
بنام شهرداری شاهدیه واریز و رسیدآن به شهرداری تحویل گردد.
-12کلیه اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه میبایست به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برسد.
-13آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهابه دبیرخانه شهرداری پایان وقت اداری روزشنبه مورخ17/2/15میباشد به پیشنهادهایی
که بعد از تاریخ مقرر تحویل داده شود هیچگونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام وامضاء ومهر پیشنهاد دهنده :
نشانی :یزد ،شاهدیه،بلوار وحدت کد پستی  3748443498:تلفن 81644343 :فاکسEmail:shahedieh@imo.org.ir 81644343 :
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-14ارائه تصاویر تائیدیه صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  5در رشته ابنیه ) و آخرین آگهی تغییرات شرکت و رزومه
کاری شرکت (شامل کارهای انجام شده و در دست اجرا،گواهیهای رضایت از دستگاههای اجرایی ،امکانات تخصصی
و ماشین آالت و غیره)الزامی است .
-15به پیشنهادات مخدوش ،ناقص،فاقدسپرده وفاقد تاییدیه صالحیت کارترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -16در صورتی که مبلغ کار مناقصه با درنظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقده نموده اید و هنوز
به سازمان برنامه وبودجه اعالم نشده  ،از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کارمجاز شما تجاوز می نماید .الزم است مراتب
را کتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه وبودجه جهت کنترل ظرفیت کار اطالع
دهید ومشارکت شما در این مناقصه موکول به تایید دفتر مزبور میباشد .در صورتیکه مراتب فوق رعایت نگردد و به
تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید ،پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای دوم تا
ششماه و در صورت تکرار تا یکسال از فهرست سازمان برنامه و بودجه حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید.
-17پیشنهادهای واصله درساعت 14روزیکشنبه مورخ  17/2/16در کمیسیون مناقصه باز و پس از اعالم برنده ،شرکت
مزبورمیبایست ظرف مدت یک هفته نسبت به تهیه ضمانتنامه حسن اجرای تعهد به میزان ده درصد قیمت پیشنهادی اقدام
و به شهرداری تحویل نماید  .درغیر اینصورت ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط وکار پس از اخذ ضمانتنامه
حسن اجرای تعهد به نفر دوم مناقصه واگذار می گردد.
-18کمیسیون معامالت شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-11نفرات اول و دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها بترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
-23کسورات قانونی بعهده پیمانکار میباشد .
-21به این پیمان تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمی گیرد.
-22پیمانکار باید تمامی موارد شرایط عمومی و خصوصی پیمان و تعهدات آن  ،از جمله جرایم دیرکرد و....را در زمان
ارائه قیمت پیش بینی نماید .ضمناً ارائه آنالیز قیمت الزامی است .
-23پیمانکارباید محل اجرای کار را بازدید نموده و سپس نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نماید تا در هنگام اجرای
پروژه دچار مشکل نشود.
-24هزینه چاپ ونشرآگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
-25کپی آگهی تغییرات ورتبه بندی باید برابر اصل گردد.
 -26پیمانکارباید درسه سال گذشته دارای رزومه کاری مرتبط باشد ورضایت نامه از دستگاههای اجرایی را ارائه نماید%
سیدعلی میرنژاد
شهردار شاهدیه

نام وامضاء ومهر پیشنهاد دهنده :
نشانی :یزد ،شاهدیه،بلوار وحدت کد پستی  3748443498:تلفن 81644343 :فاکسEmail:shahedieh@imo.org.ir 81644343 :

