
 ‹‹آگهی مناقصه ›› 

شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت       23/04/1400مورخ   287/5شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره     

 به اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.
 

 پروژه احداث مجموعه ورزشی گارماسه شهر فالورجان

 ماه 6مدت پروژه : 
 000/000/000/12مبلغ اعتبار پیش بینی شده :  

 ریال
 محل پروژه : گارماسه فالورجان

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

 فالورجان
 کلیات عملیات اجرایی مطابق با اسناد مناقصه )لوح فشرده( شامل :

 تهیه و اجرای چمن مصنوعی -1
 اجرای پایه و فنس کشی محوطه -2

 سفت کاری ساختمان -3

 عملیات خاکی و زیرسازی -4

 محوطه سازی، بتن ریزی -5

 موارد پیش بینی نشده مطابق دستورکارهای ابالغی -6

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

موضوع نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک  19/08/1387مورخ  76574/100( پیمانکار برابر دستورالعمل شماره 2

 فصل های فهرست بهاء پیشنهاد خود را ارائه نماید.

( از معاونت برنامه ریزی و نظارت       در رشررته راه و باند    5صررالحیت پایه حداقل      به ارائه رتبه بندی مرتبط )     (شرررکت کنندگان مو     3

 راهبردی ریاست جمهوری می باشند.

تارین       4 تا  تارین نشررر این آگهی  ند از  به واحد امور         30/05/1400( واجدین شرررایط می توان یام تعطیل  به جز ا قراردادهای   همه روزه 

شرکت       سوابق اجرایی و معرفی نامه کتبی  صه  ساس دفترچه   000/000/1و واریز مبلغ  شهرداری فالورجان مراجعه و با ارائه خال ریال بر ا

صوبه    شماره م سیبا          14/10/1398مورخ  119/5عوارض محلی به  ساب  شماره ح شهر به  سالمی  نزد بانک ملی  0107030747001شورای ا

 نسبت به دریافت برگ شرایط و خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. شعبه فالورجان 

شنبه مورخ    5 شنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز  سال پی شرکت در       30/05/1400(آخرین مهلت ار صراف از  ست ان شد.الزم بذکر ا می با

 ل گردد.ساعت قبل از تارین مذکور و بصورت کتبی به شهرداری فالورجان ارسا 48می بایست  مناقصه

با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت در محل   31/05/1400شنبه مورخ یکبعد از  هر روز  14:30( پیشنهادات رسیده در ساعت 6

 شهرداری قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و    ( کمیسیون  در مورد قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از    7 

 یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون  رف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه اعالم خواهد شد.

ره حسرراب کل پیمان را بعنوان ضررمانت نامه بانکی و یا سررپرده نقدی به شررما    %10(برنده مناقصرره در هنمام عقد قراردادباید معادل     8

 0به نام شهرداری فالورجان نزد بانک ملی واریز و رسید آن را به شهرداری تسلیم نماید 3100003444002

شهردار     9 شهرداری باقی می ماند و چنانچه نفر اول از تارین ابالغ کتبی  سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در  سپرده نفرات اول و دوم و  ی (

ضبط و قرار داد با نفر دوم منعقد و چنانچه نفر دوم و      رف مدت یک هفته از تنظیم ق شهرداری  سپرده او به نفع  رارداد خودداری نماید 

 سوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ست        10 ستناد مصوبه شماره     ( هزینه رسیدگی به صورت وضعیت ها توسط سازمان خدمات طراحی شهرداری های ا   622/5ان اصفهان به ا

 شورای اسالمی شهر به عهده پیمانکار می باشد . 04/06/99مورخ 

 031-37424000( جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن       11

 تماس حاصل فرمایید.

 جواد نصری                                                                                                                                                  

 شهردار فالورجان                                                                         
 اررونوشت : سازمان بازرسی جهت استحض



 

 « 3610فرم پیشنهاد قیمت آگهی مناقصه » 

نب   ندگی از شررت        ...................................................................  اینجا مای  به شررما ث ت      ..... . .............................................................................................................................به ن

 می دا د.اعالم .......................  ......................

شهتدا ی  پروژه ........................ موضوع عملیات ..........  لیه اسناد و مدا ک و زمان متبوط به مناقصه شما ث 

صه   شتایط مناق صی  پتوژث        فالو جان  ا مطالعه نمودث و به اطالع از جزئیات  شتایط خصو شتایط عمومی پیمان و   ،

 وا د زیت  ا تعهد می نمایم.م

 ا های مو د بحث  ا ضمن بازدید از محل اجتای پتوژث و اطالع از  لیه مصالح مصتفی مطابق نقشه و مشخصات  -1

 اعالم می نمایم.  5فنی، شتایط عمومی و خصوصی انجام دادث و پیشنهاد قیم  انجام پتوژث  ا بت اساس بند 

 وز  7دا ی فالو جان م نی بت ق ول شدن پیشنهاد اینجانب ظتف مدت متعهد می شوم به محض ابالغ شهت -2

د صد م لغ پیمان تهیه و به شهتدا ی تسلیم و  قتا داد متبوطه  ا  10سپتدث تضمین انجام تعهدات  ا به میزان 

 امضاء  نمایم.

مضاء قتا داد و شتوع چنانچه از عهدث هت یک از تعهدات فوق  اجع به تسلیم سپتدث تضمین انجام تعهدات و ا -3

به  ا  د  مدت مقت  بت نیایم شهتدا ی فالو جان می تواند م لغ .................  یال تضمین سپتدث شت   د  مناقصه 

  ا به عنوان غتام  ض ط و بتداش  نماید.

م لغ  1400اعت ا  ل عملیات اجتایی ط ق نقشرره ومشررخصررات فنی بتاسرراس فهتسرر  بهای ابنیه سررال         -4

  یال می باشد. 000/000/000/12

 ضتیب  پیشنهادی این شت   بصو ت زیت می باشد. -5
 

 1400پلوس/ مینوس بر اساس فهرست بهای ابنیه سال            ...................................................................................................................... به عدد

 . 1400شاخص دوره مبنا: سه ماهه اول سال  

 1400پلوس/ مینوس بر اساس فهرست بهای ابنیه سال             .................................................................................................................  به حروف

 پیشنهاد دهنده:

 شرکت 

   تاریخ:

 آدرس:                       تلفن و 



 .1400شاخص دوره مبنا: سه ماهه اول سال 

 

 

‹‹شرایط آگهی مناقصه شماره  ........... ››   
 

 

 پروژه احداث مجموعه ورزشی گارماسه شهر فالورجان

 ماه 6مدت پروژه : 
 000/000/000/12اعتبار پیش بینی شده :  مبلغ 

 ریال
 محل پروژه : گارماسه فالورجان

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

 فالورجان

 کلیات عملیات اجرایی مطابق با اسناد مناقصه )لوح فشرده( شامل :

 و اجرای زمین چمن مصنوعیتهیه  -1
 اجرای پایه و فنس کشی محوطه -2

 سفت کاری ساختمان -3

 اجرای زیرسازی زمین والیبال و تنیس -4

 محوطه سازی -5

 (شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.1

نزد بانک   3100003444002ریال بصورت وجه نقد به حساب سپرده  000/000/600مبلغ ( پیشنهاد دهندگان باید جهت شرکت در مناقصه  2

 ماه (ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3ملی فالورجان واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ) با اعتبار حداقل 

در سه پاکت ال  و ب وج الك   26/05/1400رخ ( پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مو3

، پاکت ب محتوی شرایط محتوی ضمانت نامه بانکی یا سپرده شرکت در مناقصه ، فیش واریزی جهت خرید اسناد و مهر شده : پاکت ال  

رگ پیشنهاد قیمت و مناقصه،  نقشه و مشخصات،اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات، گواهینامه صالحیت پیمانکاری و پاکت ج محتوی ب

آنالیز قیمت که باید به عدد و حروف نوشته شده باشد. درکلیه اسناد و مدارك موجود در پاکت های ال  و ب و ج  به غیر از سپرده تضمین 

ده و شرکت در مناقصه مهر و امضاء مجاز شرکت )طبق آخرین تغییرات اساسنامه  شرکت( انجام گرفته و همه پاکت ها را الك و مهر نمو

 به واحد دبیرخانه حراست  شهرداری تحویل نمایند. 

% مازاد بر پیمان به مبلغ تجهیز و  25ریال می باشد و در صورت ابالغ  462/538/461( برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مبلغ 4

 برچیدن کارگاه اضافه نمی گردد.

با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت در محل  30/05/1400 رخبعد از  هر روز شنبه مو 14:30(پیشنهادات رسیده در ساعت 5

 0شهرداری قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد

(کمیسیون  در مورد قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا 6

 ه نخواهد شد و کمیسیون  رف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه اعالم خواهد شد.مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داد

سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی می ماند وچنانچه نفر اول از تارین ابالغ کتبی شهرداری (7

خود داری نماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرار داد با نفر دوم منعقد و چنانچه نفر دوم و  رف مدت یک هفته از تنظیم قرارداد 

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

بانکی و یا سپرده نقدی به شماره حساب  کل پیمان را بعنوان ضمانت نامه%10(برنده مناقصه در هنمام عقد قراردادباید معادل 8

 0به نام شهرداری فالورجان نزد بانک ملی واریز و رسید آن را به شهرداری تسلیم نماید 3100003444002

 (کلیه کسورات قانونی  به عهده شرکت می باشد و طبق قانون و مقررات محاسبه و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.9

 0کل پیمان به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید %25(کارفرما می تواند حداکثر 10

 

 مهر و امضاء:                                     

 



 ماه می باشد. 36(دوره تضمین پروژه پس از تحویل موقت 11

 (پیمانکار مو   است از بکار گیری نیروهای بیمانه خودداری نموده و کلیه موارد ایمنی در حین انجام عملیات را رعایت نماید.12

توسط سازمان خدمات طراحی به استناد مصوبه شماره  ، رسیدگی به صورت وضعیت ها هزینه ها از جمله هزینه بیمه، مالیات( کلیه 13

 و هزینه رسیدگی مهندس مشاور به ویژه نقشه بردار و...به عهده برنده مناقصه می باشد. 04/06/99مورخ  622/5

 می باشد. ی)آب ،برق ، گاز و ... (در حین انجام عملیات به عهده پیمانکار(هرگونه خسارات وارده به تاسیسات زیر بنای14

 شرایط عمومی پیمان را در پیشنهاد قیمت خود رعایت نماید. 16(شرکت کننده می بایست مفاد ماده 15

 هبردی ریاست جمهوری باشند.در رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و را 5( پیمانکاران شرکت کننده باید دارای صالحیت پایه حداقل 16

( آسفالت و زیرسازی و لکه گیری سطح شهر فالورجان به صورت دستور کار طبق اعالم نیاز از سوی کارفرما در مدت پیمان ابالغ می 17

نمی تواند  گردد و پیمانکار هیچمونه ادعایی در خصوص وقفه در عملیات و تعطیلی کارگاه در مدت پیمان از سوی کارفرما اعالم می گردد

 داشته باشد .

 (  پرداخت به صورت نقدی و ملکی یا نقدی می باشد.18

به منزله قبول کلیه شرایط ،  تحویلی را پرینت نموده و CDپیمانکار باید ذیل  این آگهی و کلیه اسناد و مدارك مناقصه موجود در  (19

 مهرو امضاء و ضمیمه پیشنهاد خود نماید.

 

 

 

 

 شرکت :

 :    آدرس و  تلفن 

                        

                                                                                                                                              

 مهر و امضاء:                                                   

 تاریخ:                                                  

 

 


