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 دعوتنامه شركت در مناقصه

 : موضوع مناقصه ( 1

 بر اجراي فاز يك باغ ايرانينظارت مشاوره و 

 : محل كار ( 2

 . فاز يك باغ ايراني بافق

 :شرح مختصر كار (  3

  فاز يك باغ ايرانيانجام پروژه  نظارت کارگاهي برکنترل و بررسي عملکرد پیمانکاران و صورتجلسات و صورت وضعیتها و  

 : مدت اجراي كار  (4

 .شمسي تعیین مي گردد  ماه 20 مدت اجراي کار

 : دستگاه نظارت( 5

 .به عهده واحد عمران شهرداري مي باشد  مشاورنظارت برعملکرد 

 :دستگاه مناقصه گزار ( 6

 . بافق مي باشد شهرداري 

 :مبلغ تضمين شركت در مناقصه ( 7

مي باشد که بايد مطابق يکي از روشهاي زير همراه با اسناد در پاکت سربسته و ممهور به دستگاه ل ريا 000/000/050مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -1

 . مناقصه گزار تسلیم شود 

 ضمانت نامه بانکي به نفع کار فرما  – 1-7

  اوراق مشارکت -2-7

 . نزد بانك تجارت شعبه بافق 2224202222واريزوجه نقد به حساب شماره  -3-7

اين ضمانت نامه ، بايد طبق . ضمین نامه هاي فوق بايد حداقل سه ماه از تاريخ تسلیم پیشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نیز قابل تمديد باشدمدت اعتبار ت

 .يین نامه تضمین براي معامالت دولتي تهیه و ارائه شودآ

 : اسناد مناقصه و تحويل خريد( 8

 . به شهرداري بافق مراجعه نمايند 12/00/88روز سه شنبه مورخ مناقصه حداکثر تا راق شرکت کنندگان مي بايست جهت دريافت او -8-1

 .مي باشد  13/00/88 روز چهارشنبه مورخ پايان وقت اداري قبل از مهلت تسلیم پیشنهادها تا آخرين -8-2

 :نشاني محل تسليم پيشنهادها ( 0

 03532020200: تلفن –دبیر خانه شهرداري –شهرداري بافق  ـ ( ع)ـ ابتداي بلوار امام علي( ع)میدان امام حسین  – بافق

 ( 8871850777: ) کدپستي (03532023001): فاکس

 . م شود تمام اسناد مناقصه ، از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده رسیده و همراه با پیشنهاد قیمت تسلی (12

شهرداري ضمن ضبط کلیه ضمانتنامه ها و کارکردهاي پیمانکار به نفع شهرداري حاصل شود که پیشنهاد  دهندگان با هم تباني کرده اند هرگاه اطالع  ( 11

  .نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام خواهد نمود 
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ـ  ( 12 ه در داوطلب شرکت در مناقصه مي بايست پیشنهاد قیمت خود را به همراه ساير مدارك و پیشنهادات مورد نظر در مناقصه مربوطه را به طـور جداگان

به ترتیب بندهاي مشروحه ذيل قرار داده و مجموعاً در پاکت سربسته و الك و مهر شده با ذکر  (و د  ج ،ب  ، الف) پاکت سربسته و الك و مهر شده چهار

 .نیز ذکر مناقصه در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمايد  و مشخصات خود و و تلفن ثابت و همراه  دقیق آدرس

 .اصل و تصوير تضمین شرکت در مناقصه که  بايد طبق شرح مندرج در دعوتنامه مناقصه تهیه گردد :شامل "الف"پاكت  : 12-1

 : "ب"پاكت : 12-2

 :ده شوند عبارتند ازاسناد ومدارکي که مي بايست در پاکت ب قراردا 

 (فرم پیوست اسناد  ) 1337برگ تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب سال   -1

 رزومه و شرح فعالیت هاي انجام شده توسط شرکت مرتبط با موضوع پیمان  -2

 دعوتنامه  -3

 ( نمونه قراردادو  شرح کار خصوصي ،)شرايط مناقصه   -0

دارنـدگان   شناسنامه و كارت ملیي رونوشت مندرج در يکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار و همچنین  اساسنامه و آگهي آخرين تغييراترونوشت   -5

موضوع اساسـنامه ضـرورتاً بايـد بـا موضـوع      شايان ذکر است که  .و عنداالقتضاء ساير مدارك مربوطه  امضاء مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد مالي تعهد آور

 .مناقصه مطابقت داشته باشد 

سازمان صادره توسط يا ساير موارد عمراني در زمینه شهرسازي يا راه سازي  مشاور 3پايه در رشته، تخصص و  گواهينامه تشخيص صالحيتتصوير  -0

  (الزامي است.) مديريت و برنامه ريزي کشور

 نهاد قیمتمربوط به پیش "ج"پاكت : 12-3

سربسـته   نوع مناقصه و مشخصات پيمانكار به همراه آدرس و شماره تلفین پاکت الف و ب و ج مي باشد که بايد بـر روي آن   حاويپاكت د  :12-4

 .والك و مهر شده تحويل دبیر خانه گردد

 .مالیات و هرگونه عوارض ثبت قرارداد و هزينه هاي درج اگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود بیمه، پرداخت ( 13
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 شرايط خصوصي

و همچنین موارد زير  استپیش بیني شده  و پیوستهاي آن12/00/1387مورخ  170080/87آنچه در بخشنامه وظايف مشاور مطابق با   -1

 . مي باشد

 مشاور –مي شود  هدادر دردفتر مرکزي يا دفتر کارگاه که توسط کارفرما در اختیار مشاور قرا) اسناد مناقصات عمراني کنترل و تکمیل: 1-1

 ( تکمیل اسناد مناقصات را در دفتر مرکزي خود انجام دهد بررسي ومجاز است 

براي مناقصات متوسط ويا معامالت  مناقصه براي معامالت عمده و يا استعالم بها ات يادر تمامي موارد منظور از مناقصه ، ترك تشريف: تبصره 

 کوچك میباشد

 ( با دعوت کارفرما)داد شهرداري مي باشند ردر جلسات مشترك کارفرما با ساير طراحان و مشاوران که طرف قراو اظهار نظرشرکت  :1-2

کنترل پروژه و بررسي صورت وضعیتها وصورتجلسات کارگاهي و کارهاي انجام شده و  ،ن و کارفرما اانجام مراحل عقد قرارداد با پیمانکار: 1-3

براساس بندهاي مندرج در  کلیه امور الزم در اجراي قرادادهاي في مابین کارفرما و پیمانکاران تا مراحل تحويل موقت و تحويل قطعي کار

 برآورد مناقصه

مشاور مسئول کلیه پرداختهاي به پیمانکاران مي باشد و ) کنترل صورت وضعیتها و جلوگیري از هرگونه اضافه پرداختي به پیمانکاران : 1-0

ته باشد مي بايست مشاور خسارت وارده به شهرداري را مشاور صورت گرف(سهوا يا عمدا )که بر اثر قصور درصورت بروز هرگونه اضافه پرداختي 

 ( جبران نمايد

چنانچه عوامل نظارت کارگاهي موفق به اخذ مدرك تحصیلي باالتر در رشته ذيربط شوند کارفرما هیچگونه تعهدي نسبت به اضافه پرداخت  -2

 ر افراد محاسبه مي شودبابت تغیرات مدرك تحصیلي نخواهد داشت و سنوات براساس مدرك تحصیلي شروع به کا

 داري پرداخت نمـي کنـد  شهرداري هیچگونه هزينه اي بابت تامین غذا، سکونت و اياب و ذهاب عوامل نظارت از محل سکونت تا محل شهر -3

   .با ناظرين حاضر يا عوامل نظارت بومي مورد تايید شهرداري قرارداد عقد نمايدمشاور مي تواند به همین منظور 

اب عوامل نظارت پرداخت نخواهد شد لیکن به منظور تردد درون شهري يـا بـین دفتـر کارگـاه و دفتـر      اي بابت اياب و ذههیچگونه هزينه  -4

يا پرايـد مـدل    005پیمانکار مي بايست درابتداي شروع کار، يك دستگاه پژو )کارفرما مطابق با شرايط خصوصي پیمان منعقده بین کارفرما و پیمانکار

به  005يك دستگاه ( پیمانکار بودهر بدون راننده در اختیار ناظر جهت بازرسي و نظارت بر عملکرد قرار دهد که هزينه هاي آن برعهده به باال و کولردا 85

 .مشاور تحويل میگردد

اور يـا نـاظر   و مبلغ کارکرد دوره پیمانکاران ، جمع کل مبلغ قراردادها يا کارهايي که به هر نحوي بـه مشـ   کارها مالك محاسبه مبلغ برآورد -5

دادهاي بین شهرداري و پیمانکاران محاسبات حق الزحمه مشاور بـه صـورت جداگانـه    رمقیم ارجاع داده مي شود مي باشد و براي هر يك از قرا

وع قراردادهـاي  مـ مالك محاسبات جمع براوردها و کارکردهـاي تمـامي پیمانکـاران بـه صـورت سـرجمع مـي باشـد و مج        )شود  محاسبه نمي

 (ن به عنوان يك قرارداد در صورت وضعیت مشاور تلقي مي گردداپیمانکار

سـفیدکاري شـده و    0*0پیمانکـار بايـد در محـل يـك اتـاق      )پروژه مطابق با شرايط خصوصي قرارداد پیمانکـار دفتر کار عوامل نظارت در محل  -6

 8و همچنین يك دستگاه کامپیوتر و پرينتر و دو میـز و صـندلي   سرامیك شده جهت دفتر کار دستگاه نظارت با کلیه امکانات و وسايل و لوازم کافي اداري 
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ساختمان بايد به وسايل خنـك کننـده و   .طبق نظر کارفرما در مدت پیمان به طور موقت تامین نمايد....( يخچال ، چاي ساز و )نفره با وسايل پذيرايي کامل

بوده که در صورت لزوم به تامین لوازم بیشتر از آنچه در قرارداد پیمانکار پیش ( . شدگرم کننده از نوع استاندارد و ايمن و مورد تايید کارفرما مجهز با

بیني شده است تامین آن به عهده مشاور و دستگاه نظارت مي باشد و مشاور مي بايست پیش بیني آن را در ضريب باالسـري نمايـد و کارفرمـا    

 .دراين خصوص وجه جداگانه اي پرداخت نمي نمايد

اري يـا بـي دقتـي توسـط     هرگونه خسارت که به علت سهل انگ)  مي باشد پیمانکارنگهداري و بهره برداري از دفتر کار به عهده  هزينه هاي -7

در صورتي که اسـناد و مـدارکي    ضمنا( عوامل دستگاه نظارت و مشاور به دفتر کار يا تجهیزات اداري وارد گردد از حساب مشاور کسر مي گردد

 .اهد و انجام آن از نظر شهرداري بالمانع باشد هزينه هاي اضافه آن به عهده مشاور مي باشداز کار را مشاور بخو

 ودهیچگونه اضافه پرداختي بابت سکونت پرداخت نمي شـ و در محل شهرستان ندارد مجزا از دفتر کارگاهي مشاور نیازي به تامین دفتر کار  -8

انجام خدمات نظارت از جانب ايشـان بـه تائیـد    و در صورتي که عامل يا عوامل دستگاه نظارت به پیشنهاد مشاور از افراد غیر بومي تعیین گردد 

 . به ايشان پرداخت نمي شود و پرداختها با شرايط افراد بومي براي ايشان صورت میگیرد  اي کارفرما برسد هیچگونه هزينه اضافه

بین کارگاه و محل سکونت دائمي عوامـل نظـارت کـه خـدمات خـود را بـه        رفت و آمدبین محل کارگاه و دفتر مرکزي و  ت و آمدرفهزينه  -0

 .مي باشد عوامل نظارت مشاور يا صورت دوره اي انجام مي دهند به عهده

در صورتي که در قرار غول به کار مي باشند تامین وسايل جابه جايي بین کارگاههايي که پیمانکاران و يا واحد هاي اجرايي شهرداري مش  -12

بـه عهـده نـاظر     یني نشـده باشـد  و درصورتي که در قرارداد پیمانکار پیش ب به عهده کارفرما مي باشددادهاي پیمانکاران پیش بیني شده باشد 

 .مربوطه و يا شرکت مشاور مي باشد 

 .گونه پیش پرداختي به اين قرارداد صورت نخواهد گرفت چهی: پيش پرداخت -11

تائيد گیردد و در ویوم میدت    و واحد عمران ( شهرداري بافق )حراست دستگاه نظارت  سطيم مي بايست توصالحيت كليه ناظرين مق -12

 قرارداد درصورت لزوم با اولين اعالم كارفرما ، مشاور مي بايست بدون هرگونه اعتراض نسبت به بركناري ناظر مقيم اقدام نمايد
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موضوعبخششماره فصلردیف
مبلغ برآورد سالیانه )برای دو سال( 

)ریال(

0حق الزحمه خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا*دوم1

757,162,594حق الزحمه خدمات نظارت در دوره حین اجرااولسوم2

دومسوم3
حق الزحمه خدمات نظارت در دوره حین اجرا )خدمات 

موردی(
723,123,000

4,995,128,686حق الزحمه خدمات فنی نظارت کارگاهیسومسوم4

244,857,000حق الزحمه خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا*چهارم5

0هزینه های پشتیبانی*پنجم6

6,720,271,280

قیمت پیشنهادی مشاور

برآورد و پیشنهاد قیمت نظارت بر پروژه فاز یک احداث باغ ایرانی

قیمت نهایی برآورد پروژه با اعمال ضرایب پیش بینی شده در برآورد )ریال(

 


