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 مناقصهخالصه 

را از طریق  بلوار انقالبپیاده رو و سنگ جدول  تكمیلبدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام عملیات 

 . واگذار نماید (شخص حقوقی ) پیمانكار واجد شرایط مناقصه به 

حداکثر . مراجعه نمایند www.bafgh.irیت اینترنتی شهرداري بافق به آدرس به ساشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه به  (1

 ( 00205450500: تلفن تماس امور قراردادها.) می باشد 20/11/59مورخ  شنبهمهلت تسلیم پیشنهاد به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز 

بانك تجارت  0202250022بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  می باشدکه می ریال 09202220222مناقصه مبلغ سپرده شرکت در  (2

 .باشدیا اوراق مشارکت نامه بانكی  مرکزي شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد کلیه اسناد مناقصه می (3

 نامه شرکت در مناقصه  رونوشت و اصل ضمانت :پاکت الف شامل -1

  :پاکت ب شامل -0

اسنامه و آگهی تأسیس و تغییرات و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد مالی و تعهد آور، رونوشت مصدق اس( الف

موضوع اساسنامه ضرورتا بایستی با موضوع مناقصه . رونوشت شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت، دعوتنامه و قرارداد تیپ امضاء شده شهرداري بافق

 .ع مناقصه فعالیت داشته باشدودر شهرداري بافق در زمینه موض قبال( شخص حقوقی ) یا پیمانكار  اشته باشدمطابقت د

 .به بعد داراي اعتبار می باشد 18/12/59گواهی رضایت از تاریخ . گواهی رضایت از شهرداري بافق بابت انجام کلیه فعالیت هاي گذشته( ب

ست و بدون آن پاکت ارائه گواهی الزامی ا. ) در صورت عدم انجام فعالیت در شهرداري بافق بایستی گواهی عدم فعالیت از شهرداري بافق اخذ گردد: تبصره

 (ج باز نمی گردد

 .تفكیك قیمت می باشد آنالیزمبلغ پیشنهادي و  پاکت ج شامل -3

پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مناقصه و مشخصات پیمانكار به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و مهر  پاکت د شامل -2

 .شده تحویل دبیر خانه گردد

 .ماه شمسی می باشد6مدت قرارداد  (4

درصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكی  12هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  (5

 .دارددریافت می یا اسناد خزانه به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی
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 تكميل پياده رو و سنگ جدول بلوار انقالبشرايط خصوصي انجام عمليات 

الزامی است و مسئولیت وقوع هر گونه حادثه اي در محوطه تهیه و نصب عالئم ایمنی و هشدار دهنده در پروژه از طرف پیمانكار رعایت موارد ایمنی و   -1

 .پیرامونی پروژه چه در ساعات اداري و چه در ساعات غیر اداري به عهده پیمانكار است

الت و تهیه تامین نیروي انسانی ماهر براي انجام کارها و تهیه کلیه ماشین آالت و مصالح مورد نیاز و همچنین تهیه سوخت و سایر هزینه هاي ماشین آ -0

 . و تامین مواد غذایی، رفاهی و ایاب و ذهاب پرسنل مشغول بعهده پیمانكار می باشد

ا ر متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود امده باشد را برطرف نماید به صورتیكه محل انجام کارهپیمانكا -3

 .عاري از هرگونه مصالح اضافی و یا عملیاتی گردیده و به حالت اولیه درآید

 .هیچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت  -2

 .برعهده و هزینه پیمانكار می باشد... تهیه موزاییك،سنگ جدول، مصالح، ماشین آالت، لوازم کار، نیروي انسانی و   -9

 .موزاییك بایستی از تولیدات کارخانه سنگامیك یا الماس کویر و مورد تایید دستگاه نظارت باشد: 1تبصره

 .جدول بایستی از نوع پرسی و مورد تایید دستگاه نظارت باشدسنگ : 0تبصره

 .تهیه بتن و مالت بایستی بصورت بتن آماده یا تولید بتن با خالطه و میكسر باشد: 3تبصره

ن مگر نصب سانتیمتر اجرا شود و پس از آن سنگ جدول بر روي بت 12پیمانكار بایستی جهت اجراي سنگ جدول ابتدا بتن مگر به ضخامت :  2تبصره

 .گردد

 .انجام عملیات نقشه برداري الزم برعهده و هزینه پیمانكار می باشد -6

اجرایی، شخص واجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس پیمانكار موظف است قبل از آغاز عملیات  -7

ریال  002220222و در صورت عدم معرفی سرپرست کارگاه به ازاي هر روز . کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید

 . دجریمه محاسبه و از صورت وضعیت کسرخواهد ش

 .هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد -8

و بدون راننده در اختیار ناظر جهت بازرسی و نظارت بر  سالم به باال، 52مدل یا پراید  229پیمانكار می بایست درابتداي شروع کار، یك دستگاه پژو  -5

 .برعهده پیمانكار و در قالب تجهیز کارگاه می باشد ...کلیه هزینه هاي آن از قبیل بنزین، نگهداري، تهعمیرات و عملكرد قرار دهد که 

 .همان ماه می باشد 09تا روز  زمان ارسال صورت وضعیت به شهرداري اول تا پنجم هر ماه می باشد و مهلت برررسی آن -12

 .درصد مبلغ قرارداد را بدون هیچگونه دریافتی از کارفرما انجام دهد92به نحوي داشته باشد که بتواند پیمانكار بایستی توانایی مالی انجام پروژه را  -11

رو، بهاي انجام عملیات از ردیف هاي خاکبرداري در در صورت لزوم به انجام عملیات تخریب بتن کف سازي یا موزاییك فرسوده موجود در پیاده  -10

 .زمین هاي سخت محاسبه و پرداخت می گردد و در این خصوص هیچگونه پرداختی بابت تخریب بتن یا موزاییك صورت نمی گیرد

درصد آن پس از تحویل ماشین و  22) کارگاه و برچیدن ریال بصورت مقطوع مربوط به تجهیز  18702220222مبلغ از مبلغ کل پیشنهادي پیمانكار  -13

ریال .......................و مبلغ ( و پایان قرارداد پس از برچیدنآن  درصد مابقی 02درصد بابت عالئم راهنمایی و ایمنی کارگاه در طول پروژه و 22 ،شروع به کار

 0/1اعمال ضرایب و  59بهاي ابنیه  ردیفهاي پیشنهادي قیمت پیمانكار و در صورت ابالغ کار جدید و غیرپیش بینی شده براساس فهرستآن براساس 

پیشنهادي پیمانكار و بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت و کسر کلیه  ضریبمنطقه اي و  00/1باالسري و 

 .جرایم و کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد

فزایش آیتمی دیگر تا سقف مبلغ قرارداد اقدام نماید و پیمانكار حق هیچگونه مجاز است نسبت به کاهش و یا حذف هر یك از آیتم ها و ا کارفرما: 1تبصره

 .اعتراضی نخواهد داشت

قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه یا کسر نماید، بدون آنكه % 09کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطالع کتبی به پیمانكار تا میزان : 0تبصره

 .قرارداد تغییري حاصل شود و پیمانكار ملزم به قبول آن می باشد در واحد بهاء و شرایط

 



 

 .اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و اصل اسناد بايستي بصورت اينترنتي خريداري گردد

 

 

 



 

 .اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و اصل اسناد بايستي بصورت اينترنتي خريداري گردد

 

 

 


