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 شهرداری شاهدیه   

 

 جمهوری اسالمی اریان

 وزارت کشور 
استانداری یزد                 

 استانداری یزد
 

 ....................خ :ـتاری

 ....................شماره :

 ...................پیوست :

 

 (اول)نوبت  مناقصه عمومی تجدید                              
 سالم علیکم

 دارد درنظر شورای اسالمی شهرشاهدیه این شهرداری 85/8/9311مورخ  58صورتجلسه شماره3بنداحتراماباعنایت به 

 با شنهادی رالذاشایسته است مناسب ترین قیمت پی معابربشرح مشخصات ذیل اقدام نماید،تابلو  ونصبنسبت به خرید

 به این شهرداری اعالم نمائید.، ذیل وبدون خط خوردگی وممهوربه مهر درنظرگرفتن مشخصات

 می باشد.3/7/9311لغایت82/6/9311درساعت اداری ازتاریخ )پنج برگ(تحویل اسنادمناقصه -9

می باشد،که شرکت کنندگان درمناقصه  3/7/9311مورخ شنبهپنج  پایان وقت اداریتا مناقصهمهلت تحویل پاکت  -8

 بایستی پیشنهادات خودرادرپاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل وشماره ثبت دبیرخانه دریافت نمایند.

کمیسیون معامالت شهرداری رسیدگی باحضوراعضای 8/7/9311شنبه مورخ روز98ات واصله درساعتپیشنهاد-3

 وبرنده نهائی مشخص ومعرفی خواهدشد.

 تسلیم دبیرخانه شهرداری گردد. دربسته شده مهر می بایست درپاکت اسنادمناقصه -2

 .اقالم درخواستی بایدموردتائیدشهرداری باشد)نمونه بایدارائه وکارطبق نمونه اولیه تحویل شود( کیفیت-8

 بایست بدون درنظرگرفتن ارزش افزوده ارائه گردددرصورت ارائه گواهی ثبت نام درنظام مالیاتی،مبلغ پیشنهادی می -6

 مالیات برارزش افزوده جداگانه پرداخت خواهدشد.

اوراق مشارکت بی نام ریال)چهارصدمیلیون ریال(می باشدکه می تواند 244،444،444مبلغ ضمانت شرکت درمناقصه -7

نزد    284644764949943586464449IRشبا و76499935864649شمارهحساببهواریزنقدیویافیششدهتضمینیاچک

 بانک قرض الحسنه مهرایران شعبه بلوارجمهوری بنام شهرداری شاهدیه باشد.

ظورتضمین )ده درصد(ازکل مبلغ پیمان بمن%94باتوجه به آئین نامه مالی شهرداریهاهنگام تنظیم وعقدقراردادمعادل -5

و  76499935864649ی به حساب شماره نقد نت نامه بانکی یااسنادخزانه،یاواریزانجام تعهدات، از پیمانکارضماحسن 

 بانک مرکزی بعنوان سپرده دریافت می گردد.بی نام ویااوراق مشارکت    284644764949943586464449IRشبا 

 هرگونه پرداخت منوط به تائیدناظرشهرداری می باشد. -1

 الزامی است. مناقصهضاء کلیه اسنادمهروام -94

 شرکت الزامی است. ارائه تصاویرآخرین تغییرات -99

 ودرمحل شهرداری می باشد.پس ازانعقادقراردادماه  دوحداکثرتابلوها واجناس مدت زمان تحویل  -98

 مدت زمان اجرای کارپس ازتحویل تابلوها حداکثرچهارماه می باشد. -93
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 ....................خ :ـتاری

 ....................شماره :
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 پیمانکارمی باشد.کلیه کسورات قانونی به عهده  -92

 پیمانکارموظف به رعایت مسائل ایمنی درحین کاربوده ودراین زمینه مسئولیت دارد. -98

 مشخصات کامل تابلوهاونصب درقراردادآورده می شود. -96

 شهرداری درردیاقبول پیشنهادات واصله مختارمی باشد.کمیسیون معامالت  -97

 درصدقابل افزایش یاکاهش می باشد.وپنج()بیست 88حجم کاربادستورکارشهرداری تا -95

 )بیست(درصدمبلغ قراردادبااخذضمانتنامه معتبرازبرنده مناقصه بعنوان پیش پرداخت خریداقالم وتجهیزات91-84

 موضوع قراردادپرداخت می شود

 شرکتهابایددارای صورتهای مالی حسابرسی شده باشند. -84

 گیرد.دیل ومابه التفاوت تعلق نمی به این پیمان تع -89

 تابلو پرچمی معابر: فنی خرید مشخصات –الف 
 7لوله پایه نمره -8اولیه ( )طبق نمونه میلیمترروغنی درجه یک 8ورق  دوطرفه داریمترلبهسانت 54*38ابعادتابلو-9

وضخامت 84*84ضلعی به ابعاد5میلیمتروصفحه ستون8ضخامت7مترباگپ عدسی58/8میلیمتربطول 8ضخامتسانتیمتر

کارتابلووپایه جهت  شستشووتمیزنمودن زیر -3عددلچکی جوشکاری شده2میلیمتربه همراه96سوراخه8سانتیمتر5/4

 8 (الکترواستاتیک پلی استردرجه یک دوطرف تابلو.8448آبی)کد رنگ آمیزی تابلوبارنگ - 2 رنگ آمیزی بامواداسیدی

 (رول شبرنگ بازدیدمی شود -ه)طبق طرح شهرداریرده مهندسی هفت سالدی ام نوشتاردوطرفه بااستفاده ازشبرنگ  -

باپیچ 8/8بست هاورق نمره - 7  سانتیمتری 8،5عددپیچ ومهره نمره 6)شش سوراخه(و8/8گوشواره ورق نمره -6

    میلیمتربه پایه(8سانتیمتری وواشرفنری)یک بست سوراخ شده جهت پیچ نمره 6،5آبکاری شده نمره

 پلی استرالکترواستاتیک درجه یک بارعایت شرایط زیرکاررنگ آمیزی لوله بارنگ سفید  -5

و ارتفاع  34*34فونداسیون سیمانی)بامالت ماسه وشن بادامی وسیمان ویبره شده استاندارد(به ابعاد-1

سانتیمتری بصورت دارکالف شده به ارتفاع  94یکسررزوه وسرخم 92سانتیمتری آجدارنمره28عددمیلگرد 2سانتیمتر،24

 عددواشرفنری گالوانیزه2و92عددمهره98انتیمترازکف، س84و94اتصال 

ارسال لیست به صورت جزء به جزء وپرداخت درسه  -99پیچهای فلنج)طبق نمونه(ساخت کالهک جهت استتار-94

 دوسال.به مدت گ نضمانت ساخت،رنگ وشبر -98 مرحله انجام کارپس ازتائید.
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 وزارت کشور 
استانداری یزد                 

 استانداری یزد
 

 ....................خ :ـتاری

 ....................شماره :

 ...................پیوست :

 

 :مشخصات فنی خریدتابلودیوارکوب -ب

ستشووتمیزنمودن ش8 – میلیمتریک  سانتیمتربالبه پائین وباالباورق روغنی درجه یک باضخامت33*84ابعادتابلوبه  -9

استفاده ازرنگ سفیدالکترواستایک پلی   3 - تابلو درموادشوینده مخصوص)اسیدی وچربی زدایی(جهت رنگ آمیزی

رده  دی ام استفاده ازشبرنگ 8 -  مترسانتی8*5ایجادپانچ درچهارگوشه تابلوجهت پیچ ورولپالک 2 - استردرجه یک

نگ وشبرنگ رت نامض  7 - ارسال بصورت جزء به جزء وپرداخت درسه مرحله پس ازتاییدکار 6 - ساله7مهندسی 

 بسته بندی وتحویل به شهرداری. 5 -  سالبه مدت دو تابلوحداقل

 :مشخصات فنی خریدتابلو دیوارکوب معابرشهدا -ج 

ت ورق یک میلیمتربارنگ پلی استر درجه یک،چهارعددسوراخ به قطر سانتیمتر،ضخام54*24ابعادتابلوبه 

 سایرمشخصات طبق بندب– چهارمیلیمترجهت پیچ ورولپالک درچهارطرف تابلو

  

 مشخصات فنی تابلوپرچمی فلش دارباپایه وفونداسیون)طرح جدید(: _ د
 الف بند سایرمشخصات طبق مواردذکرشده در،اولیه( دوطرفه)طبق نمونهدار سانتیمترفلش دارلبه 944*84ابعادتابلو-

 )مشخصات فنی خریدتابلوپرچمی معابر(

 مشخصات فنی ساخت تابلوچدنی:-ذ

 میلیمتر8سانتیمتروقطر1،ضخامت لولهوباارتفاع یک متر ه طبق نمونهبافرفوژ993*24دتابلواابع-9

 فنی خریدتابلوهای پرچمی(بندالف)مشخصات سایر مشخصات طبق مواردذکرشده در

 :شرایط اختصاصی ومشخصات فنی نصب پایه ولوح تابلوپرچمی معابر -ر

نصب وترازنمودن فنداسیون درزمین وپرنمودن فضای خالی اطراف آن بامالت  -8سانتیمتر  24*24*24حفاری-9

ری الزامیست(وسه ماسه وشن نخودی وسیمان)درصورت سست بودن خاک آجرچینی اطراف فنداسیون باتائیدشهردا

 ک ونخاله حاصله. اساعت پس ازنصب فنداسیون وجمع آوری خ25مرتبه آب دادن به مالت سیمان درمدت 

نصب تابلوبرروی  -2 عددواشرفنری2و92عددپیچ نمره5ساعت پس ازنصب فنداسیون بااستفاده از25نصب پایه تابلو -3

نصب کالهک برروی  -8وواشرفنری  5ازپیچ نمره پایه وپیچ نمودن بست وفیکس نمودن بست ها به لوله واستفاده
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تهیه تصویرقبل  -7ارسال لیست به صورت جزء به جزء ونصب درسطح شهرشاهدیه  -6فلنج جهت استتارپیچ ها 

 ضمانت نصب حداقل به مدت یک سال.-5وبعدازانجام کار

 

 

 شرایط اختصاصی نصب تابلودیوارکوب معابر: -ز
عددجهت دیوارآجری وسیمانی(وبرای 2سانتیمتری باپیشنهادناظر)هرتابلو8/2استفاده ازپیچ ورولپالک  -9

سانتیمتری ودرصورت نصب تابلوبه تیربرق استفاده ازپیچ ورولپالک وسیم 94عددمیخ2دیوارخشتی وکاهگلی

تابلو)درصورت ضرورت نصب تابلو به دیوارهای  مترازکف وترازنمودن8/8رعایت حداقل ارتفاع -8مفتول 

ارسال لیست وکروکی محل نصب تابلو)درصورت  -3زل شمالی رعایت حداکثرارتفاع ممکن( کوتاه)منا

ارسال لیست جزء به جزء  -2 ضرورت وتشخیص ناظربازدیدمیدانی برای پیشنهادمحل نصب تابلویاجابجائی(

ضمانت  -6 محل نصب تابلو سطح شهرشاهدیه باآدرس وکروکی -8پرداخت درسه مرحله پس ازتائیدکار 

 ./.تابلوحداقل یک سال نصب

 

 سیدعلی میرنژاد                                                                  

 شهردارشاهدیه                                                                  
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 :شرایط نصب تابلوها

 قیمت کل به ریال قیمت واحد سانتیمتر-ابعاد تعداد نوع کار                             

   طبق نمونه 344 مناقصه ر تابلوپرچمی معابرمطابق بابندنصب پایه 

   54*38 344 مناقصه ر نصب لوح تابلوپرچمی مطابق بابند

   84*33  544 مناقصهزنصب تابلودیوارکوب معابرمطابق بند 

   54*24 944 مناقصه ج وارکوب معابرشهدامطابق بندنصب تابلودی

   944* 84 989 مناقصهر  فلش دارمطابق بابندنصب پایه ولوح تابلوپرچمی 

   993* 24 85 مناقصه ذنصب پایه ولوح تابلوچدنی مطابق بابند  

     جمع کل به ریال          

 :شرایط جمع آوری تابلوهای فرسوده

 قیمت کل به ریال مبلغ واحد)ریال( )سانتیمتر(ابعاد تعداد نوع کار

   54* 38 644 جمع آوری تابلوپرچمی

   84* 33 544 جمع آوری تابلودیوارکوب

   جمع کل به ریال                

 مهروامضاء پیشنهاددهنده  .............شماره تماس............................شرکت...

 سیدعلی میرنژاد                             .......................  آدرس..........................................................

                                                                    شهردارشاهدیه                                                                                                        

 کل به ریال قیمت قیمت واحد ابعاد)سانتیمتر( تعداد نوع کار                    

   54* 38 344 خریدتابلوپرچمی معابرمطابق بند الف مناقصه

   84* 33 544 خریدتابلودیوارکوب معابرمطابق بند ب مناقصه

   54*24 944 مناقصهخریدتابلودیوارکوب معابرشهداطبق بند ج

   944* 84 989 خریدتابلوپرچمی فلش دارمطابق بند د مناقصه

   993* 24 85 بندذ مناقصه خریدتابلوچدنی مطابق

     جمع کل به ریال          


