
 آگهي مناقصه عمومي 

شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را بصورت  مناقصه  15/01/1401/ش مورخ 32شهرداري شاهين شهر باستناد مجوز شماره 

  واگذار نمايد:  WWW.SETADIRAN.IRعمومي از طريق سامانه ستاد به نشاني 

  عمليات اجرايي بخشي از  پياده رو سازي محله هاي فردوسي و شهرك ميالدموضوع مناقصه :  - 1

  مشخصات و مقادير كار:شرح مختصري از  -2

 خاكريزي و خاكبرداري. - 

 .جدولگذاري  - 

 تهيه و اجراي بتن مگرو بتن ماهيچه . - 

 تهيه و اجراي بلوك فرش. - 

 كليه عمليات تكميلي مورد نياز حسب دستور كارهاي  ابالغي از سوي واحد عمران و نظارت شهرداري . - 

 مورد نياز جهت اجراي موضوعات فوق.تهيه ، تأمين و حمل كليه مصالح ، تجهيزات و ماشين آالت  - 
 

  محل اجراي كار : استان اصفهان ـ شاهين شهر -3

 ) 1401سالو ابنيه  بهاي راه ،راه آهن و باند فرودگاه   رساريال (براساس فه22.000.000.000مبلغ برآورد پروژه به ريال: به مبلغ  -4

  شهرشهرداري شاهين 1401بودجه سال 40207001محل تامين اعتبار : رديف  -5

  ماه  4مدت اجراي كار:  -6

  كارفرما: شهرداري شاهين شهر -7

 دستگاه نظارت: حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري شاهين شهر -8

سپرده  105052929007ريال معادل پنج درصد مبلغ براورد پروژه را بصورت وجه نقد به حساب  1.100.000.000 پيشنهاد دهندگان بايد مبلغ -9

ه مركزي شاهين شهر واريز يا معادل آن ضمانت نامه بانكي (با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه ) به عنوان شهرداري نزد بانك ملي شعب

بديهي است چنانچه سپرده شركت در 0نمايند و  نسخه فيزيكي آن را تحويل واحد حسابداري شهرداري سپرده شركت در مناقصه ضميمه پيشنهاد خود 

 0مورد ذكر شده باشد پاكت پيشنهاد به هيچ وجه قرائت نخواهد شد مناقصه بغير از دو

اسب با شركت كنندگان در مناقصه بايستي داراي حداقل رتبه بندي پنج ابنيه و ساختمان يا راه و ترابري و همچنين صالحيت فني و توان اجرايي متن -10

  .مه كارهاي مشابه انجام شده را در سامانه بارگذاري نمايند در اين راستا پيمانكاران مي بايست ، رزو 0عمليات موضوع پروژه باشند

 450000ريال بهاي اسناد مناقصه به اضافه  5000000ريال (شامل  000/450/5مبلغ  نسبت به واريزمتقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه  -11

( الزم به ذكر است مبلغي كه بابت دريافت اسناد 0اقدام نمايند بانك ملي در سامانه  105052727005ريال ماليات بر ارزش افزوده )به حساب 

 مناقصه پرداخت مي گردد , به هيچ وجه مسترد نخواهد گرديد ) .

به همراه كليه صفحات اسناد مناقصه ممهور 15/05/1401شنبه مورخ داوطلب شركت در مناقصه بايد اسناد و مدارك خواسته شده را حداكثر تا روز  -12

الزم به ذكر است صرفا  .نمايد يدر موعد مقرر در سامانه بارگذارمناقصه  طي) طبق شرا و ج ب پاكت ( الف و سهضاء مجاز رسانده ،و در به مهر و ام

مهر اسناد داراي امضاء الكتونيكي مورد پذيرش است و در جلسه بازگشايي پاكت ها اسناد فيزيكي(كاغذي)و اسناد فاقد امضاء الكترونيكي(داراي 

 گرم)به هيچ وجه مورد پذيرش نمي باشد.

پيش پرداخت نخواهد داشت و پيمانكار مي بايست از توانايي مالي كافي جهت  شهرداري در پيمان  اين مناقصه هيچگونه تعهدي در قبال پرداخت -13

 اجراي پروژه برخوردار باشد.

  .مناقصه تعلق نمي گيرد نيهيچگونه تعديل ومابه التفاوت مصالح به پيمان ا -14

پرده باشد شهرداري در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي رسيده باشد يا مبهم . مخدوش يا فاقد س -15

 اثر داده نخواهد شد. ترتيب

اجراي تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكي يا  برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي سپرده اي معادل ده درصد مبلغ كل پيمان را بعنوان ضمانت -16

نزد بانك ملي شعبه مركزي شاهين شهر به نام شهرداري شاهين شهر تسليم كارفرما نموده و رسيد  105052929007واريز به حساب سپرده 

 0دريافت نمايد 

 0اري ضبط خواهد شد چنانچه نفر اول تا سوم بترتيب حاضر به انعقاد قرار داد نگردند سپرده آنها به نفع شهرد -17

    0% مبلغ كل پيمان را با تأييد دستگاه نظارت به سقف پيمان اضافه يا از آن كسر نمايد 25كارفرما مي تواند  -18

يم رفرما تسلپيمانكار موظف است كه پيش از شروع كار بيمه مسئوليت مدني پروژه را به هزينه خود و به نام كارفرما بيمه نموده و بيمه نامه را به كا -19

ت وقوع حادثه نمايد. بيمه نامه مي بايست به گونه اي باشد كه شامل مسئوليت كارفرما ، دستگاه نظارت،پيمانكار اصلي و پيمانكاران جزء باشد و در صور

مسئوليت كارفرما ،  و نداشتن اعتبار الزم بيمه نامه يا غير معتبر بودن آن پيمانكار راسا موظف به پرداخت خسارتهاي احتمالي پروژه در قالب سهم

 دستگاه نظارت و پيمانكار مي باشد .

  شهرداري هيچگونه مسئوليتي در خصوص تامين مصالح پروژه نخواهد داشت .  -20

  كليه كسورات قانوني (مطابق قوانين شهرداري ) بعهده برنده مناقصه مي باشد .  -21

  مي باشد."تدكار "ر پيمانكار موظف به ارائه صورت وضعيت ها به صورت كاغذي و با نرم افزا -22



  .باحضور اعضاء كميسيون عالي معامالت شهرداري باز و قرائت خواهد شد 18/05/1401شنبه مورخ  سهروز  13:00پيشنهادهاي واصله در ساعت  -23

 شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت را بنمايد. -24

 وجه قابل استرداد نخواهد بود.مدارك تحويل شده بجز ضمانت شركت در مناقصه به هيچ  -25

دوم برنده نفر دوم  و سوم برنده مناقصه،پيشنهاد دهنده اي است كه قيمت پيشنهادي او  بيش از مبلغ تضمين شركت در مناقصه،به ترتيب با نفراول  و  -26

 مناقصه اختالف نداشته باشد،در غير اينصورت مناقصه فاقد نفر دوم و يا سوم و يا هر دو خواهد بود.

 شرايط حاكم بر قرارداد اين مناقصه مطابق قوانين و مقررات آئين نامه مالي شهرداري ها مي باشد. -27

 تيصورت وضع هيدر پرداخت كل ياحتمال راتيتفاوت كه تاخ نيخسارت تأخيرغيرمجازپيمان(ناشي ازكارپيمانكار) مطابق شرايط عمومي پيمان بوده با ا -28

 .نخواهد شددر پرداخت ها  ريها مشمول محاسبه تاخ

ن خود به در اين مناقصه، پيمانكار متعهد گرديد قبل از شروع كار جهت اخذ و رعايت دستور العمل هاي ايمني و حفاظتي و رعايت حقوق قانوني كارگرا -29

اد فاقد مهارت و افرادي كه اداره كل كار و امور اجتماعي مراجعه نمايد همچنين پيمانكار موظف است از بكارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه كار و افر

 صالحيت فني ندارند خودداري نموده و جهت ثبت نام و كسب اطالعات الزم به اداره كل آموزش فني و حرفه اي مراجعه نمايد بديهي است جبران

 هرگونه خسارت در هر زمينه ناشي از عدم رعايت اينگونه دستور العمل ها به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.

استانداري اصفهان در ارتباط با طرح  26/4/74مورخ  766-470-30416ين مناقصه، پيمانكار متعهد گرديد كليه موارد موضوع بخشنامه شماره در ا -30

خواهد  ايمن سازي پروژه هاي در دست اجرا را رعايت نمايد. بديهي است جبران هرگونه خسارت ناشي از عدم رعايت اينگونه موارد به عهده پيمانكار

 بود.

 دفترفني استانداري ، ارائه گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاري الزامي است. 1/12/95مورخ  83961/31/20باتوجه به مكاتبه شماره  -31

ه پيمانكار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را (اعم از كارگران رسمي، كارگران روز مزد و اشخاص ثالث) در خصوص حوادث ناشي از كار به هزين -32

يمه حوادث نمايد. بديهي است در صورت بروز هرگونه حادثه براي هر يك از افراد فوق الذكر در رابطه با ديه، نقص عضو، غرامت و غيره خود ب

از اين  مسئوليت پرداخت موارد فوق به عهده پيمانكار مي باشد و هيچگونه مسئوليتي (اعم از حقوقي و كيفري) متوجه كارفرما نمي باشد. بديهي است

 ابت هيچ مبلغ اضافه اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.ب
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