
 ‹‹آگهی تجدید مناقصه ›› 

شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت به      03/03/1400مورخ   142/5شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره     

 اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

 پروژه باغ بانوان شهر فالورجان

 ماه 8مدت پروژه : 
اعتبار پیش بینی شده : مبلغ 

 ریال 10,000,000,000
 محل پروژه : شهر فالورجان

 محل تامین اعتبار : شهرداری فالورجان 1399شاخص دوره مبنا: سه ماهه چهارم سال  1400نوع فهرست بها : ابنیه سال 

 کلیات عملیات اجرایی شامل :

 تخریب وخاکبرداری و حمل به خارج از شهر -1

 تهیه و اجرای جداول بتنی پیش ساخته )وت پرس( -2

 تهیه و اجرای بتن با مقاومت مشخصه مطابق با اسناد مناقصه و دستورکارهای ابالغی -3

 تهیه مصالح مناسب جهت زیرسازی و تسطیح -4

 و نصب قطعات پیش ساخته بتنی )مطابق طرح اجرا شده(تهیه  -5

 اجرای کارهای فوالدی -6

 موارد پیش بینی نشده مطابق دستور کارهای ابالغی . -7

 تذکرات :

 تعدیل آحاد بهاء تعلق می گیرد.  15/09/1382مورخ  173073/101( به قیمت های این مناقصه و پیمان آن مطابق بخشنامه شماره 1

(از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  در رسررته ابنیه 5صررالحیت پایه حداقل (شرررکت کنندگان مو ب به ارا ه رتبه بندی مرتب) )2

 ریاست جمهوری می باشند.

تارین       3 تا  تارین نشررر این آگهی  ند از  به واحد امور قرارداده         03/05/1400( واجدین شرررای) می توان یام تعطیل  به جز ا ای  همه روزه 

ریال به شماره حساب سیبا  000/000/1و واریز مبلغ شهرداری فالورجان مراجعه و با ارا ه خالصه سوابق اجرایی و معرفی نامه کتبی شرکت 

 نسبت به دریافت برگ شرای) و خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. نزد بانک ملی شعبه فالورجان  0107030747001

می باشد.الزم بذکر است انصراف از شرکت در       03/05/1400مورخ یکشنبه  یمت تا پایان وقت اداری روز (آخرین مهلت ارسال پیشنهاد ق  4

ساعت قبل از تارین مذکور و بصورت کتبی به شهرداری فالورجان ارسال گردد، در غیر اینصورت ترتیب اثر داده        48می بایست    مناقصه 

 نخواهد شد.

ساعت     5 سیده در  شنهادات ر شنبه مورخ   14:30( پی سیون عالی معامالت در        04/05/1400بعد از  هر روز دو  ضاء کمی ضور کلیه اع با ح

 محل شهرداری قرا ت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

صه        6  شنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی تجدید مناق ست و به پی شنهادات مختار ا سیون  در مورد قبول یا رد یک یا کلیه پی ( کمی

سیده و   سی و نتیجه اعالم         ر شنهادات را برر سیون  رف مدت یک هفته پی شد و کمی شد ترتیب اثر داده نخواهد  یا مبهم و مخدوش با

 خواهد شد.

کل پیمان را بعنوان ضررمانت نامه بانکی و یا سررپرده نقدی به شررماره حسرراب   %10(برنده مناقصرره در هنمام عقد قرارداد باید معادل 7

 اری فالورجان نزد بانک ملی واریز و رسید آن را به شهرداری تسلیم نماید.به نام شهرد 3100003444002

شهرداری     8 شهرداری باقی می ماند وچنانچه نفر اول از تارین ابالغ کتبی  سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در  سپرده نفرات اول و دوم و  )  

سپرده او به ن  ضب) و قرار داد با نفر دوم منعقد و چنانچه نفر دوم و     رف مدت یک هفته از تنظیم قرارداد خودداری نماید  شهرداری  فع 

 سوم د ر موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها نیز به نفع شهرداری ضب) خواهد شد.

صوبه              9 ستناد م صفهان به ا ستان ا شهرداری های ا سازمان خدمات طراحی  س)  ضعیت ها تو صورت و سیدگی به  رخ  مو 622/5( هزینه ر

 به عهده پیمانکار می باشد. 04/06/99

شماره تلفن        10 شهرداری مراجعه و یا با  سناد مناقصه به واحد امور قراردادهای   031-37424000(جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت ا

 تماس حاصل فرمایید. 221داخلی 

 جواد نصری                                                                                                                                                              

        فالورجان شهردار                                                                                                                                                     


