اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد
خالصه مناقصه
بدينوسيله به اطالع می رساند شهرداري بافق در نظر دارد انجام عمليات لوله كشی را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار
نمايد.
 )1شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ  89/26/62به شهرداري بافق به آدرس یزد – بافق – میدان
امام حسین –شهرداري بافق مراجعه نمایند.
 )2حداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ  89/26/69می باشد و کلیه پیشنهادات در روز
یكشنبه مورخ  29/29/92در شهرداري بافق مفتوح می شود (.تلفن تماس امور قراردادها) 20206462622 :
 )3مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  99202220222ریال می باشدکه میبایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  9292229922بانك تجارت شعبه
بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانتنامه بانكی یا اوراق مشارکت باشد.
 )4هرگونه خطخوردگی ،شرط ،ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد میگردد.
 )5شهرداري در رد یا قبول هر پیشنهاد مختار میباشد.
 )6کلیه اسناد مناقصه میبایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف  ،ب  ،ج و د به شرح ذیل ارائه گردد:
 -1پاكت الف شامل :رونوشت و اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه
 -6پاكت ب شامل:
الف) رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و تغییرات و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد مالی و تعهد آور،
رونوشت شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت ،دعوتنامه و قرارداد تیپ امضاء شده شهرداري بافق .موضوع اساسنامه ضرورتا بایستی با موضوع مناقصه
مطابقت داشته باشد.
ب) رونوشت مصدق رتبه آب یا تاسیسات یا ابنیه ( در صورت عدم ارائه رتبه مورد نظر ،پاکت پیشنهاد قیمت باز نمی گردد )
 -0پاكت ج شامل مبلغ پیشنهادي و آنالیز تفكیك قیمت می باشد.
 -4پاكت د شامل 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
شده تحویل دبیر خانه گردد.
 )7پساز گشودن پیشنهادهاي قیمت ،تضمین برنده اول و دوم ،نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.
تبصره :1برنده مناقصه باید حداکثر تا  7روز پس از ابالغ کارفرما به او ،با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت پیشنهادي خود ،به انعقاد قرارداد
مبادرت نماید .در غیر اینصورت تضمین شرکت او در مناقصه بدون هیچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
تبصره:9چنانچه برنده اول در مهلت پیش بینی شده ،حاضر به انعقاد پیمان نشود ،تضمین شرکت در مناقصه او به نفع کارفرما ضبط می شود و برنده دوم
به عنوان برنده مناقصه اعالم می شود و در صورت امتناع نفر دوم ،تضمین وي به نفع کارفرما ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
)8

مدت قرارداد  9ماه شمسی می باشد.

)9

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

خزانه به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی دریافت میدارد.
 )11هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد
شرايط خصوصي انجام عملیات لوله كشي سطح شهر بافق
 -5هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد.
 -6پیمانكار متعهد است هرگ ونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود امده باشد را برطرف نماید به صورتیكه محل انجام کارها
عاري از هرگونه مصالح اضافی و یا عملیاتی گردیده و به حالت اولیه درآید.
تبصره :در صورت خودداري پیمانكار از اجراي بند فوق کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه  15درصد جریمه به حساب
بدهی وي منظور می نماید و در صورت تكرار ،تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 -7ساعت کار پیمانكار طبق نظر کارفرما تعیین می گردد و در صورت ضرورت و فوریت کار پیمانكار موظف است تا زمانی که کارفرما اعالم نماید حضور
داشته و نسبت به اتمام کار اقدام نماید.
 -9پیمانكار صعوبت اجراي کار ،پراکندگی و سایر شرایط خاص پروژه را در قیمت پیشنهادي خود ملحوظ نموده است.
 -2هیچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت .
 -11تهیه کلیه لوله ها ،اتصاالت ،مصالح ،ماشین آالت ،لوازم کار ،نیروي انسانی و  ...برعهده و هزینه پیمانكار می باشد.
 -19مسئولیت حفظ و حراست از لوازم و ماشین آالت و مصالح برعهده پیمانكار می باشد.
 -11پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانكار خواهد بود و کارفرما حق دارد بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات (صورت وضعیتها)
پیمانكار کسر و به حساب مراجع مربوطه واریز نماید.
 -15پیمانكار موظف است ق بل از آغاز عملیات اجرایی ،شخص واجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس
کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید .و در صورت عدم معرفی سرپرست کارگاه به ازاي هر روز  902220222ریال جریمه
محاسبه و از صورت وضعیت کسرخواهد شد.
 -17گرفتن مجوزها و دستورالعمل ها و اطالعات مربوط به تاسیسات زیربنایی مانند آب ،برق ،گاز و مخابرات براي اجراي عملیات برعهده پیمانكار می باشد
و هر گونه خسارت به تاسیسات زیربنایی برعهده پیمانكار می باشد.
 -19عملیات لوله گذاري پلی اتیلن بایستی طبق استاندارد و همراه با رعایت نكات زیر باشد:
 :1-19تمیزکردن و آماده کردن مسیر لوله گذاري و انجام کارهاي نقشه برداري
 :9-19حفر ترانشه با هر نوع وسیله مكانیكی یا دستی بستگی به نوع محل و نظر دستگاه نظارت تا عمق  1/92متر و ریختن خاک محل در کنار ترانشه و
پس از اجراي لوله خاکریزي بایستی انجام گیرد.
 :1-19حفاظت کامل داخل لوله از ورود هر گونه مواد خارجی و تمیزکردن آن و آماده سازي لوله
 :2-19خاکریزي اطراف ورودي لوله هاي درون ترانشه با خاک سرندي یا ماسه بادي تا عمق حداقل  12سانتیمتر
 :5-19اجراي نوار خطر در عمق  22سانتیمتري سطح لوله با هماهنگی دستگاه نظارت
 -12کلیه لوله هاي پلی اتیلنی بایستی از نوع رسا لوله پاسارگاد یا یزد پلی اتیلن یا پلی اتیلن سمنان و اتصاالت پلی اتیلنی از نوع پلیران یا پلی پارس و
کلیه اقالم برنجی از نوع  CIMسنگین و کلیه اقالم چدنی و شیرفلكه ها از نوع وگ امید گلستان باشد.
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