
 مناقصه عمومي آگهي

 اولنوبت 

اعتبار اولیه با ماه  41به مدت  راشاهین شهر  شمال نگهداری فضای سبز ناحیه عملیات  در نظر دارد شهر شهرداری شاهین

از   ریال (  دویست و پانزده میلیاردو چهارصد و هشتاد و چهار میلیون و نهصدو هفتاد و سه  )ریال  379/000/484/512

از طریق مناقصه عمومی در  شهرداری شاهین شهر طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی 4141و 4144بارات عمرانی بودجه سال محل ردیف اعت

 نماید، واجد شرایط واگذار به پیمانکار www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به نشانی 

 صهشرایط مناق
در ایتن راستتا   باشتند  بتدیهی استت     را داشتته  متناسب با عملیات موضوع مناقصه و توان اجرائی سابقهشرکت کنندگان در مناقصه بایستی  -4

  اری نمایدذمیمه اسناد خود نموده و در سامانه بارگضکلیه مستندات خود را پیمانکاران می بایست 

که بوسیله کارفرما و پت  از عقتد     می باشد ما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهرسی سازمان قرارداددستگاه نظارت بر این   -1

  به پیمانکار ابالغ می شود  قرارداد

را برای انجام موضوع مناقصته   قرارداجهت استقرار در عرصه تحت شرکت کنندگان باید لیست ادوات وتجهیزات وماشین آالت مورد نیاز  -3

ج بدیهی است عدم ارائه لیست ماشین آالت به منزله عدم توان الزم در این زمینه تلقتی شتده وبتدین ستبب پاکتت       نماینداری ذدر سامانه بارگ

 بازگشایی نخواهد شد پیشنهاد قیمت ((

 سال 5با حداقل  کشاورزیمدرک تحصیلی کارشناس دارای  سرپرست کارگاهبرنده مناقصه جهت شروع عملیات اجرائی موظف به معرفی   -1

   می باشدکارفرما  الزم از یهتأیید اخذو  سابقه کار اجرایی

استناد فیزیکی)کاذتذی( و استناد فاقتد امضتای      ، صرفا اسناد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است  در جلسته بازگشتایی پاکتت هتا     -5

 .الکترونیکی)دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست

ریتال بهتای استناد مناقصته بته اضتافه مبلت          444/444/5شتامل   444/154/5مبلت    متی بایستت   اد مناقصته متقاضیان جهت دریافت اسن -6

منتدرج   شاهین شتهر  نزد بانک ملیبنام شهرداری شاهین شهر  4445451515445ریال مالیات ارزش افزوده به حساب شماره  444/154

 دریافت اسناد مناقصه پرداخت میگردد ، به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید (   )الزم به ذکر است مبلغی که بابتدر سامانه ستاد واریز نمایند

قانون اساستی و قتانون منتع     414و  14دارد که در موقع شرکت در این مناقصه مشمول ممنوعیتهای مقرر در اصل  شرکت کننده اعالم می  -5

 نماید نیست  تهائی را معین میو سایر مقرراتی که چنین محدودی 11/44/4335مداخله کارکنان دولت مصوب 

 ریال ( ده میلیاردو هفتصدو هفتاد و پنج میلیون  )ریال 000/000/772/10 را% مبل  اعتباراولیه 5معادل  پیشنهاد دهندگان باید  -8

ل آن نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر واریتز یتا معتاد   شهرداری شاهین شهر سپرده4445451414445بصورت وجه نقد بحساب  ) 

)با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه( پیشنهاد خود نمایند  بدیهی است چنانچه ضمانت نامه به ذیر از دو  ضمانت نامه بانکی ضمیمه

 به هیچ وجه قرائت نخواهد شد  قیمت مورد ذکر شده باشد پاکت پیشنهاد

 باشد ترتیب اثر نخواهد داد    مخدوش یا مشروطبه صورت به پیشنهاداتی که  ت ومختار اس رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در شهرداری -4

را به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات بصتورت   قرارداددرصد کل  44بایستی سپرده ای معادل  قراردادبرنده مناقصه هنگام عقد   -44

   نمایدتسلیم کارفرما  شهرداری شاهین شهر بنام 4445451414445 رهشما یا واریز نقدی به حساب (ل)با اعتبار یکسا ضمانت نامه بانکی

  اضافه یا از آن کسر نماید  قراردادرا با تائید دستگاه نظارت به سقف  قرارداد % مبل  کل15کارفرما میتواند  -44

 بعهده پیمانکار می باشد    قراردادکلیه کسورات قانونی  -41

  ده در قرارداد هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأمین مصالح نخواهد داشتکارفرما بجز موارد تعیین ش  -43

و پیمانکتار متی بایستت    در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت هیچگونه تعهدی  مربوط به این مناقصهقرارداد در  شهرداری شاهین شهر  -45

  را داشته باشدو قرارداد توانایی مالی کافی جهت انجام موضوع مناقصه 

 ارک تحویل شده بجز ضمانت شرکت در مناقصه به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود  مد  -46

اخذ و رعایت دستور العمل های ایمنی و حفاظتی و رعایت  وجهت ثبت نام متعهد گردید قبل از شروع کار  برنده مناقصهدر این مناقصه،   -45
همچنین پیمانکار موظف است از بکارگیری اتباع خارجی و افرادی که   مراجعه نماید به اداره کار و امور اجتماعی ، حقوق قانونی کارگران خود 

http://www.setadiran.ir/


دستورالعمل هابه عهده  در هر زمینه ناشی از عدم رعایت اینگونهندارندخودداری نماید بدیهی است جبران هرگونه خسارت صالحیت فنی 
 می باشد وهزینه پیمانکار

را به هزینه خود و به نام کارفرما بیمه نموده و  قرارداد تحت عرصه  شروع کار بیمه مسئولیت مدنیموظف است که پیش از  برنده مناقصه  -48
پیمانکار اصلی و  ، می بایست به گونه ای باشد که شامل مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت بیمه نامه را به کارفرما تسلیم نماید  بیمه نامه

ادثه و نداشتن اعتبار الزم بیمه نامه یا ذیر معتبر بودن آن پیمانکار راسا موظف به پرداخت خسارتهای پیمانکاران جزء باشد و در صورت وقوع ح
 احتمالی در قالب سهم مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار می باشد  

اشخاص ثالث( در خصوص حوادث موظف است پرسنل تحت پوشش خود را )اعم از کارگران رسمی، کارگران روز مزد و  برنده مناقصه  -44

 ناشی از کار به هزینه خود بیمه حوادث نماید  بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادثه برای هر یک از افراد فوق التذکر در رابهته بتا دیته،    

ی )اعتم از حقتوقی و   می باشد و هیچگونته مستئولیت   برنده مناقصه )پیمانکار(نقص عضو، ذرامت و ذیره مسئولیت پرداخت موارد فوق به عهده 

 کیفری( متوجه کارفرما نمی باشد  بدیهی است از این بابت هیچ مبل  اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد 

 16/41/4351متور    566 -154 -34146در این مناقصه متعهتد گردیتد کلیته متوارد موضتوع بخشتنامه شتماره         پیمانکار با شرکت -14 

نماید   بدیهی است جبران هرگونه خسارت ناشتی از عتدم    پروژه های در حال اجرا را رعایت استانداری اصفهان در ارتباط با طرح ایمن سازی

 اینگونه موارد بر عهده پیمانکار خواهد بود  

می باشد و شرایط عمومی پیمان این مناقصه مهابق قوانین و مقررات آئین نامه مالی شهرداری ها  حاصل از قراردادشرایط حاکم بر  -14             
 دریافتت  مهلتت  روز پت  از  3 ازمدارک مناقصه ابهامی داشته باشد باید حتدککرر   هریک از شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم اسناد و -11

 تقاضای توضیح کتبی نماید  به کارفرما اطالع داده و مراتب را کتباً مناقصه و قبل از پایان مهلت ارائه پیشنهاد قیمتمدارک  اسناد و

از ستوی کارفرمتا اعتالم     هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف واضافه نمودن استناد ومتدارک مناقصته ونحتوه تغییتر وتستلیم آنها،کتبتًا        -13

 مدارک) مناقصه وقراردادمربوطه( منظور خواهد شد  وجزواسناد و

سازمان حق تغییر و اصالح یا تجدید نظر در اسناد ومشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد واگر  -11

حق دارند تقاضای استرداد پیشنهاد واصالح   چنین موردی پیش آید و شرکت کنندگان قبل از ابالغ مذکور پیشنهاد خود را تسلیم نموده باشند

 آن را بنمایند 

% 44با در دست داشتن سپرده تضمین انجام تعهدات معتادل   به او ، برندههفت روز پ  از ابالغ  ظرف مهلتبرنده مناقصه باید حداکرر  -15

بدون هیچ تشریفات قضتایی بته    ،شرکت در مناقصه او اینصورت تضمیندر ذیر  نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نماید  قیمت پیشنهادی خود ،

حاضتر بته انعقتاد قترارداد      ،لت پیش بینی شتده ضبط می شود وحق هیچگونه اعتراضی ندارد  در صورتی که برنده مناقصه در مه شهردارینفع 

حاضتر بته انعقتاد     ،وجه به موارد یاد شده بتاال ز با تسوم به ترتیب به عنوان برند گان مناقصه اعالم می شوند وچنانچه آنها نی نشود نفرات دوم و

 ضبط خواهد شد شهرداری در مناقصه آنها هم به نفع  ند سپرده  شرکتقرارداد نشو

 سپرده شرکت در مناقصه نفرات بعدی ، بال فاصله مسترد می شود   ، مناقصه پ  از عقد قرارداد با برنده -16

 HSE)پیوستت 1نمودن کلیه صفحات پیوست شماره یک )شرح خدمات(و پیوستت شتماره   پیمانکار موظف است ضمن مهالعه و ممهور   -15

  ، نسبت به انجام کلیه مفاد آن اقدام نماید بارگزاری آن در سامانهوآئین نامه ایمنی امور پیمانکاری( )که جزء اسناد الینفک مناقصه میباشد(  و 

 (مي بایست محتوی موارد ذیل باشد :الفپاكت ) -58
کته شترکت کننتدگان متی بایستت تتا پتیش از زمتان          شرکت در مناقصته سپرده ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی لف می بایست حاوی پاکت ا

 تحویل نماید   بازگشایی اسناد مناقصه به واحد حسابداری شهرداری

 (مي بایست محتوی موارد ذیل باشد :بپاكت ) -53
 شرایط مناقصه  -14-4 

 (قرارداد شرایط عمومی شامل مشخصات فنی و ) قراردادیشنوی  پ 4 پیوست شماره -14-1 

 (یپیمانکارامور ایمنی وآئین نامه   HSE)پیوست1پیوست شماره  -14-3 

 ها نقشه و فهرست مقادیر -14-1

 برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی  -14-5

 اساسنامه وآگهی تغییرات در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی وتعهد آور   ویرتص -14-6

 نمونه امضای مجاز تعهد آور یا تعهدآورندگان که باید به تاًیید یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد   -14-5



 یمانکاری از اداره تعاون کار و امور اجتماعی  ( و صالحیت پHSEارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی) -14-8

مبلت   بتا   انجام شده توسط شرکت ) ارائه حداقل یک قرارداد نگهداری فضای سبز متناسب با حجم عملیات مورد مناقصه  رزومه کاری -14-4

 سترنی می باشند آیین نامه مالی  شهرداریها از این بند م 44، شرکت های مشمول ماده  (میلیارد ریال  پنجاه حداقل

 )تکمیل جدول شماره یک پیوست(ادوات و ماشین آالت  لیست تجهیزات ، -14-44

شرکت کننده ملزم است فرم تاییدیه بازدید پیمانکار از عرصه قرارداد و شرایط موجود را به تایید ناظر مقیم و عالی سازمان ستیما ،   -14-44

 سپ  در سامانه بارگزاری نماید منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر برساند و 

 برسد  که تمامی موارد فوق می بایست به تاًیید ومهروامضاء پیمانکار

 (مي بایست محتوی موارد ذیل باشد :جپاكت ) -90
باشتد و  برگه آنالیز پراخت حقوق ومزایای یک نفتر کتارگر متی     و( محتوی برگ پیشنهاد قیمت به همراه برگه آنالیز قیمت  پیمانکار جپاکت ) 

یا اینکه آنالیز مربوطه فاقد وجاهت و  استانداردهای الزم ومغایر بتا بترآورد اولیته وشترح      بدیهی است در صورت عدم ارائه برگه های  آنالیز و

 باشد نسبت به رد پیشنهاد اقدام خواهد شد  قراردادخدمات 

نوشته شود  برای تعیین  قیمت  اب ارزش افزوده در برگ پیشنهادحروف بدون احتس به عدد و رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و -34-4

 برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود  

نفر دوم برنده مناقصه که در صورت عدم مراجعه نفر اول می توان قرارداد را به او ابالغ نمود شخصی است که تفاوت بهای پیشنهادی او   -34

 ل مناقصه بیش از مبل  تضمین شرکت در مناقصه اختالف نداشته باشد با نفر او

بترای دریافتت استناد بته ستامانه ستتاد        45/45/4144  متور  شنبه  باید حداکرر تا پایان وقت اداری روزمناقصه شرکت کنندگان در  -31  

 مراجعه نمایند 

بته ارائته پیشتنهادات ختود در      نستبت 15/45/4144 متور  سه شنبه  ز باید حداکرر تا پایان وقت اداری رومناقصه شرکت کنندگان در  -33

 سامانه ستاد اقدام نمایند 

     مور  16/45/4144 روز 43044پیشنهادهای رسیده در جلسه هیأت عالی معامالت شهرداری شاهین شهر که بدین منظور راس ساعت  -31

 تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد 

 

 سعید ابریشمي راد                                                  

 شهرشهردار شاهین                                                  

 

 

 


