شماره :
تاریخ :

آگهی مناقصه محدود شهرداری اشکذر
خرید مخلوط جهت پروژه های عمرانی سطح شهر اشکذر
ردیف

پروژه ها

1

پارک بزرگ شهر

400

2

باند دوم فاز3بلوار دانشگاه

2.000

600.000

3

بلوار جنب صحرای نگین

1.000

600.000

13

4

بلوارکاج

1.000

750.000

16.5

5

معابر وکوچه های اشکذر

2.500

750.000

17

6

معابر وکوچه های مجومرد وفیروزآباد

2.000

750.000

20

7

بلوار ایستگاه نظر آباد وپیست دوچرخه سواری

1.000

450.000

9

8

شهرک صنعتی نیکو

1.000

900.000

21

9

بارگیری هرسرویس مخلوط ازمعدن شهرداری

3.000

180.000

0

جمع کل

13.900

(هشت میلیارد وپنجاه وپنج لایر ) 8.055.000.000لایر

فاصله تقریبی

پیشنهاد قیمت

تعداد سرویس

مبلغ

مخلوط

جزء(ریال)

ازمعدن تاپروژه

واحد

( شش چرخ)

پایه تقریبی

کیلومتر

600.000

12/5
11

ریال

پیشنهاد قیمت
کل ریال

 توضیحا"اینکه : 1مالک محاسبه ،مسافت بارگیری وتخلیه نمی باشد بلکه تحویل مخلوط درمحل پروژه های فوق الذکر میباشد0
 : 2مخلوط باید مرطوب بوده و آماده تسطیح باشد و هزینه آب آن به عهده پیمانکار میباشد0

آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز پنچ شنبه مورخ 1399/04/26
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری اشکذر مراجعه و یا به پایگاه اطالع رسانی شهرداری
اشکذر به نشانی  WWW.ASHKEZAR.IRمراجعه فرمایند/.
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اسناد مناقصه محدود خرید مخلوط شهرداری اشکذر

شماره :
تاریخ :
خرید مخلوط جهت پروژه های عمرانی سطح شهر اشکذر
شهرداری اشکذر به استناد مجوز شماره  99/5/141مورخ  1399/03/06شورای اسالمی شهر اشکذر در نظر دارد
نسبت به خرید مخلوط جهت اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر مناقصه محدود برگزارنماید .لذا شایشته است کلیه
متقاضیان واجد شرایط پیشنهادات خود را مطابق جدول پیوست به انضمام فیش واریزی سپرده به حساب سیبا شماره
 3100003877001در پاکت در بسته والک و مهر شده تا پایان وقت اداری روزپنچ شنبه مورخ  99/05/02به دبیر
خانه شهرداری اشکذر تحویل و رسید آن را اخذ نمایند.
شرایط مناقصه محدود
 -1دستگاه مناقصه گذار  :شهرداری اشکـذر
 -2موضوع مناقصه :خرید مخلوط جهت پروژه های عمرانی سطح شهر اشکذر جهت سال 1399
 -3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  :مبلغ برآوردی طبق نظر کارشناس عمرانی می باشد که پیشنهاد دهندگان می بایست معادل
 %5از مجموع مبلغ کل برآورد به مبلغ 400.000.000ریال (چهارصد میلیون ریال )که به یکی ازسه روش  -1واریز نقدی
به حساب سیبابه شماره 3100003877001بانک ملی بنام سپرده عمرانی  -2ضمانتنامه بانکی  -3اوراق مشارکت بانکی را در پاکت
الف در بسته والک ومهر شده تا تاریخ پنج شنبه  99/05/ 02به دبیر خانه شهرداری تحویل ورسید اخذ نمایند .پیشنهاداتی که فاقد
سپرده ویا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد0
 -4آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها  :بازگشایی پاکات روز بعد از روز آخر اتمام مهلت یاد شده میباشد که اگر آن روز تعطیل
رسمی یا جمعه باشد ،روز بعد از آن بازگشایی پاکات انجام خواهد شد0
 عدم ارائه پاکات تاوقت مقرربه منزله انصراف ازشرکت درمناقصه محسوب مشود0 -5نشانی محل پیشنهاد ها :یزد  ،شهرستان اشکذر  ،اشکذر  ،خیابان امام خمینی (ره)  ،شهرداری اشکذر ،تلفن 32722223 :
 -6نحوه ارائه پیشهاد قیمت  :پیشنهاد دهنده موظف است قیمت پیشنهادی خود را به عدد و به حروف در فرم پیوست درج نماید.
 :- 6-1در صورت دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت می بایست بصورت کتبی و یا از طریق فاکس شماره 035-32723564
مشخصات و شماره تماس فرد دریافت کننده اسناد اعالم گردد و هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ 360،000ریال(سی وشش

هزارتومان )  ،به حساب سییا شماره  3100002297005واریز و تصویر فیش واریزی را فاکس نمایند .
 - 6-2متقاضیان شرکت در مناقصه باید
پاکت الف  :شامل تضمین سپرده شرکت درمناقصه
پاکت ب  :شامل مشخصات کامل شخص حقیقی ویاحقوقی
در صورتی که پیشنهاد دهنده یک شرکت حقوقی است متن اساسنامه  ،آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی ممهور به
مهر شرکت.
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اسناد مناقصه محدود خرید مخلوط شهرداری اشکذر

شماره :
تاریخ :
 در صورتی که پیشنهاد دهنده شخص حقیقی است کپی شناس نامه  ،کپی کارت ملی و  ،تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولت ،روزمهکاری و برگ مهر وامضا شده پیشنهاد قیمت بدون خط خوردگی والک گرفتگی خوانا وبادرج قیمیت واحد
وهمچین قیمت کل در فرم مجزا پیوست ارائه نمایند.
تذکر :الزم است مدارک فوق در پاکت سربسته الک ومهر شده ( با درج پاکت الف بر روی آن ) تحویل گردد
 - 6-3سپرده نفرات اول تا دوم  ،تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه  ،مسترد نشده در صورت انصراف نفرات اول تا دوم سپرده به
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- 6-4مناقصه از قیمت پایه شروع و به نازلترین قیمت اعالم شده متقاضی ،یا شرکتکننده واگذار میشود .
 -6-5سپردن تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی توسط شرکتکنندگان در مناقصه الزامی میباشد ،در
غیر این صورت پیشنهاد ناقص تلقی و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6-6درصورت قبولی یا رد پیشنهاد  ،بجز ضمانتنامه اسناد مناقصه مسترد نخواهد شد .0
 – 6-7پیشنهاد دهنده موظف است کلیه صفحات این اسناد امضا نموده و به همراه پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مناقصه به ترتیب
ذیل در دو پاکت الف و ب بصورت جداگانه و در بسته و الک و مهر شده ارائه نماید.
6-8به پیشنهادهای مبهم ،مشروط و مخدوش و یا فاقد تضمین سپرده شرکت در مناصه باشد  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6-9درصورت برنده شدن ،پیمانکار حق واگداری موضوع کار به غیر راندارد0
 6-10پردا خت کلیه کسورات قانونی وقراردادی دراین قراردادبه عهده پیمانکار خواهد بود
6-11میزان کارموضوع این مناقصه براساس وصول سهم اعتبارعمرانی شهرداری درسال 1399می باشد 0

 6-12اعتبار این پروژه ازمحل اعتبارات داخلی شهرداری است وتابع قوانین وآئین نامه مالی شهرداری می باشد0
 6-13کارفرما قراردادموضوع این مناقصه را می تواند  %25ازمبلغ قرار دادکاهش ویا افزایش دهد0که قبل ازانقضای مدت قراردادبه
پیمانکار ابالغ خواهد شد 0
 6-14پیمانکار باید الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا ونمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعامعالت دولتت مصوب به
 1337/10/22علم وآگاهی داشته وجز افراد ویاشرکتهای مذکور نبوده ودرغیراینصورت قراردادفسخ یک طرفه ازسوی کارفرما
وپیمانکار مسئول خسارات وارده دولتی خواهد بود0
 6-15تهیه کلیه ماشین آالت وتجهیزات به عهده پیمانکاربوده است0
 -6-16پیشنهاد قیمت در مورد اشخاص حقیقی با ارئه تصویر شناسنامه و کارت ملی باید به امضای فرد پیشنهاد دهنده رسیده باشد و در
مورد اشخاص حقوقی با امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت تأیید شود و ارائه معرفینامه از سوی شرکت به انضمام تصویر آگهی
تأسیس  ،تصویر اساسنامه  ،تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء و آخرین آگهی تغییرات الزامی میباشد.
تذکر  :الزم است فرم مربوطه پس از تکمیل و امضاء در یک پاکت سر بسته ( با درج پاکت ب برروی) آن قرار گیرد.
 -7شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
در صورت وجود هرگونه ابهام و مغایرت بین مورد بازدید و مشخصات اقالم مورد مناقصه  ،پیشنهاد دهنده بایستی مراتب را کتبا به
دستگاه مناقصه گزار گزارش و تقاضای توضیح کتبی نماید در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی و یا ادعایی پس از بازگشایی پاکات
شرکت کنندگان در مناقصه پذیرفته نخواهد شد/.
 -8شرایط مناقصه و نحوه تعیین برنده
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اسناد مناقصه محدود خرید مخلوط شهرداری اشکذر

شماره :
تاریخ :
کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در بند  11شرایط مناقصه تشکیل و نسبت به تعیین برنده موضوع مناقصه به شرح ذیل اقدام می
نمایدابتدا پاکت الف شرکت کنندگان در مناقصه گشوده شده و در صورت صحت مدارک نسبت به گشایش پاکت ( ب ) پیشنهاد
دهندگان اقدام می گردد در صورتی که نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مطابق مفاد شرایط مزایده به تائید اعضای کمیسیون برسد
قیمت های پیشنهاد شده زمین موضوع مناقصه به صورت جداگانه با یکدیگر مقایسه و کمترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مناقصه
تعیین می گردد.
 8-1تضمین شرکت در مناقصه برنده و نفر دوم تا مهلت تعیین شده برای واریز مبلغ پیشنهادی مطابق بند  6شرایط مناقصه نزددستگاه
مناقصه گذار باقی می ماند و در صورت استنکاف برنده مناقصه از واریز وجه پیشنهادی  ،تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده
بدون نیاز به تشریفات اداری و قضایی به نفع دستگاه مناقصه گذار ضبط خواهد شد.
 8-2مناقصه گذار  ،حق دارد در چارچوب قانون برگزاری مناقصه  ،هریک از پیشنهاد ها را رد یا قبول کرده و یا فرایند مناقصه را لغو و
یا تجدید نماید و تمام پیشنهاد ها را در هر زمان  ،رد کند و از این بابت  ،هیچ مسئولیت و تعهدی را نخواهد داشت.
 -9تاریخ و محل تشکیل کمیسیون تعیین برنده مناقصه  :جلسه گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه گران توسط کمیسیون تعیین
برنده مناقصه ساعت  12:00روز شنبه مورخ  1399/05/04محل شهرداری اشکذر به آدرس  :یزد اشکذر – خیابان امام خمینی (ره)
برگزار خواهد شد.حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون مناقصه با ارائه کارت شناسایی معتبر بال مانع است.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر برای دریافت مارک مربوط به مناقصه میتوانند هر روزه در وقت اداری به دبیرخانه شهرداری
واقع در شهرداری اشکذر مراجعه نمایند/ 0
..............................................شرکت.............................................:به

اینجانب

شماره

ملی/ثبت

 ................................متقاضی شرکت درمناقصه محدودخرید مخلوط سال ....................1399می باشم و کلیه
مفاد فوق و شرایط این مناقصه مورد قبول اینجانب/شرکت می باشد /.
امضاء/مهر

(( پیوست شماره یک ))
برگ پیشنهاد قیمت
توجه  :این برگ باید توسط پیشنهاد دهنده تکمیل گردد.
اینجانب  .........................................فرزند ...................... :شماره شناسنامه  ................ :صادره از  ..................کد ملی
..............................ویا
شرکت

:

....................................................................................

باشماره

ثبت

........................کد

اقتصادی

........................................
 4ازصفحه6

اسناد مناقصه محدود خرید مخلوط شهرداری اشکذر

شماره :
تاریخ :
ضمن قبول کلیه شرایط شرکت و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و سایر مدارک منضم به آنها  ،اعالم می نمایم که به قیمت
پیشنهادی

بدون

احتساب

ارزش

افزوده

به

..............................................

عدد:

ریال

و

به

حروف

:

 ......................................................................ریال طبق ضوابط و مقررات حاضر به انجام کارمی باشم
اینجانب در صورت برنده شدن متعهد میگردم حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ ابالغ برنده و تحویل ضمانتنامه تعهد انجام
باهماهنگی وارد عمران شهرداری اشکذر ،شروع به کار نمایم  ،در غیر اینصورت شهرداری می تواند بدون اعالم قبلی ،کار مود
مناقصه را به نفر دوم واگذار نماید و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و سپرده اینجانب به نفع آن شهرداری ضبط خواهد شد.
ضمناً اعالم می نمایم که برگ شرایط شرکت در مزایده را به دقت مطالعه نموده و از زمین مورد مزایده نیز بازدید به عمل آورده و با
علم و اطالع کامل مبادرت به ارائه قیمت نموده ام
.همچنین واریز نقدی به مبلغ ............. ..................................ریال ،به حروف .......................................................ریال به شماره فیش
 .................................مورخ  ...................بانک .................شعبه  .......................به عنوان تضمین شرکت در مناقصه ارائه می گردد
آدرس

:

کامل

..................................................................................................................................................................................
تلفن :

فاکس :

تلفن همراه :

امضاء و مهر
پیشنهاد دهنده :

توضیحات از طرف پیمانکار درصفحه 6پیوست *** :
.
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اسناد مناقصه محدود خرید مخلوط شهرداری اشکذر

