
 

 ‹‹ مناقصهآگهی  ››
 اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.نسبت به  ،1400 مصوب سال بودجهنظر دارد به استناد شهرداری فالورجان در 

 

 فالورجانسطح شهر  معابرپیاده روسازی پروژه 

 محل پروژه : سطح شهر فالورجان  ریال  6،000،000،000مبلغ اعتبار پیش بینی شده :  ماه 4مدت پروژه : 

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

 کلیات عملیات اجرایی شامل :

 .عملیات تخریب -1

 .خاکبرداری با دست و ماشین -2

 تهیه و اجرای جداول بتنی و کانیو )وت پرس(. -3

 تهیه و اجرای بتن . -4

 . موزائیکتهیه و اجرای بلوک فرش  -5

 موارد پیش بینی نشده مطابق دستور کارهای ابالغی . -6

 تذکرات :

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

شته  5صالحیت پایه حداقل  موظف به ارائه رتبه بندی مرتبط )شركت كنندگان  ( 2 ست جمهوری می  ابنیه در ر ( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریا

 باشند.

شر    (3 شرایط می توانند از تاریخ ن شهرداری فالورجان مراجعه و   امور قراردادهایهمه روزه به جز ایام تعطیل به واحد  01/09/1400این آگهی تا تاریخ واجدین 

مورخ   119/5بر اسههاد دفتر ه عوارم محلی به شههماره مصههوبه   ریال  000/000/1مبلغ  و واریز با ارائه خالصههه سههوابق اجرایی و معرفی نامه كتبی شههركت 

مناقصه   نسبت به دریافت برگ شرایط و خرید اسناد    نزد بانک ملی شعبه فالورجان   0107030747001به شماره حساب سیبا    شورای اسالمی شهر     14/10/1398

 اقدام نمایند.

نزد بانک ملی فالورجان واریز   3100003444002ریال بصورت وجه نقد به حساب سپرده  000/000/300( پیشنهاد دهندگان باید جهت شركت در مناقصه  مبلغ 4

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

سال پیشنهاد قیمت تا پایان  آخری(5 شنبه  روزوقت اداری  ن مهلت ار ص      می  01/09/1400مورخ  دو شركت در مناق صراف از  ست ان شد.الزم بذكر ا می بایست   هبا

 .، در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد  ساعت قبل از تاریخ مذكور و بصورت كتبی به شهرداری فالورجان ارسال گردد 48

اعضاء كمیسیون عالی معامالت در محل شهرداری قرائت و    با حضور كلیه    02/09/1400مورخ  سه شنبه  روز بعد از ظهر  14:30پیشنهادات رسیده در ساعت     (6

 .سپس برنده مشخص خواهد شد

شنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در آگهی      (7  ست و به پی شنهادات مختار ا سیون  در مورد قبول یا رد یک یا كلیه پی صه  كمی سیده و یا مبهم و مخدوش    مناق ر

 مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه اعالم خواهد شد. باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و كمیسیون ظرف

به نام  3100003444002كل پیمان را بعنوان ضههمانت نامه بانکی و یا سههپرده نقدی به شههماره حسههاب %10باید معادل  (برنده مناقصههه در هنگام عقد قرارداد8

 0تسلیم نمایدشهرداری فالورجان نزد بانک ملی واریز و رسید آن را به شهرداری 

شهرداری     9 شهرداری باقی می ماند و نانچه نفر اول از تاریخ ابالغ كتبی  سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در  سپرده نفرات اول و دوم و  دت یک هفته ظرف م (

سپر از تنظیم قرارداد خود ضبط و قرار   داری نماید  شهرداری  سوم د منعقد و  نانچه نفر د داد با نفر دومده او به نفع  ضر به عقد قرارداد   وم و  ر موعد مقرر حا

 .نشوند سپرده آنها نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

شورای   04/06/99مورخ  622/5هزینه رسیدگی به صورت وضعیت ها توسط سازمان خدمات طراحی شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه شماره   ( 10

 شد .اسالمی شهر به عهده پیمانکار می با

 تماد حاصل فرمایید. 031-37424000شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن  امور قراردادهایبه واحد  مناقصه جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد(11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمدعلی عزیزی

 شهردار فالورجان

 

 



 

 «10820/1400 شماره آگهی مناقصه شنهاد قیمتفرم پی» 

اعالم   ............... .............................. به شههماره ثبت   . ......... ......................................................................................................................... به نمایندگی از شههركت    ................ ................................................... اینجانب  

 میدارد.

شماره    صه  سناد و مدارک و زمان مربوط به مناق سازی پروژه موضوع   با 10820/1400  كلیه ا شهر  فالورجان   معابر پیاده رو را مطالعه  سطح 

 مایم.می ن تعهدشرایط خصوصی پروژه موارد زیر را ، شرایط عمومی پیمان و  جزئیات شرایط مناقصهاطالع از  انموده و ب

شرایط             -1 صات فنی،  شخ شه و م صرفی مطابق نق صالح م ضمن بازدید از محل اجرای پروژه و اطالع از كلیه م كارهای مورد بحث را 

 اعالم می نمایم.  5عمومی و خصوصی انجام داده و پیشنهاد قیمت انجام پروژه را بر اساد بند 

روز سپرده تضمین انجام    7مبنی بر قبول شدن پیشنهاد اینجانب ظرف مدت    فالورجانشهرداری  متعهد می شوم به محض ابالغ   -2

 درصد مبلغ پیمان تهیه و به شهرداری تسلیم و  قرارداد مربوطه را امضاء  نمایم. 10تعهدات را به میزان 

س  -3 شروع به كار در مدت       نانچه از عهده هر یک از تعهدات فوق راجع به ت ضاء قرارداد و  ضمین انجام تعهدات و ام سپرده ت لیم 

ضبط و         000/000/300می تواند مبلغ   فالورجانشهرداری  مقرر بر نیایم  صه را به عنوان غرامت  شركت در مناق سپرده  ضمین  ریال ت

 برداشت نماید.

 ریال می باشد.000/000/000/6مبلغ 1400سال  ابنیهبهای  اعتبار كل عملیات اجرایی طبق نقشه و مشخصات فنی براساد فهرست -4

 بصورت زیر می باشد. شركتضریب  پیشنهادی این  -5
 

شاخص دوره مبنا: سه ماهه  1400سال  ابنیهپلوس/ مینوس براساس فهرست بهای  در صد ( ) ............................................................................................... به عدد

 . 1400سال  دوم

 دومشاخص دوره مبنا: سه ماهه  1400سال  ابنیهپلوس/ مینوس براساس فهرست بهای  در صد ( ) ........................................................................... به حروف

 . 1400سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهاد دهنده:

 شرکت 

   تاریخ:

                        آدرس:تلفن و 

 

 مهر و امضاء:                                     

 



 

 

‹‹ 10820/1400 مناقصه شرایط آگهی››   
 

 سطح شهر  فالورجان پروژه پیاده روسازی

 محل پروژه : سطح شهر فالورجان  ریال  6,000,000,000مبلغ اعتبار پیش بینی شده :  ماه  4مدت پروژه : 

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

 کلیات عملیات اجرایی شامل :

 عملیات تخریب. -1

 خاکبرداری با دست و ماشین. -2

 تهیه و اجرای جداول بتنی و کانیو )وت پرس(. -3

 اجرای بتن .تهیه و  -4

 . موزائیکتهیه و اجرای بلوک فرش  -5

 موارد پیش بینی نشده مطابق دستور کارهای ابالغی . -6
 

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

شده :  در سه پاکت الف و ب وج الک و مهر 01/09/1400مورخ  شنبهدو ( پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز2

 ، ،  نقشه و مشخصات ب محتوی شرایط مناقصه، پاکت جهت خرید اسناد  ، فیش واریزیبانکی یا سپرده شرکت در مناقصه  محتوی ضمانت نامهپاکت الف 

قیمت که باید به عدد و حروف نوشته شده باشد.  پاکت ج محتوی برگ پیشنهاد، گواهینامه صالحیت پیمانکاری و  اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات

رکت )طبق آخرین تغییرات درکلیه اسناد و مدارک موجود در پاکت های الف و ب و ج  به غیر از سپرده تضمین شرکت در مناقصه مهر و امضاء مجاز ش

 ست  شهرداری تحویل نمایند. شرکت( انجام گرفته و همه پاکت ها را الک و مهر نموده و به واحد دبیرخانه حرا اساسنامه

% مازاد بر پیمان به مبلغ  25در صااورت ابال   بر اساااس برآورد و تییید نا ر پرو ه قابل پرداخت می باشااد و( برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 3

 تجهیز و برچیدن کارگاه اضافه نمی گردد.

ساعت    4 سیده در  شنهادات ر شهرداری       02/09/1400 مورخ هشنب  سه  بعد از  هر روز 14:30(پی سیون عالی معامالت در محل  با حضور کلیه اعضاء کمی

 0قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد

سیون  5 صه       (کمی شنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناق ست و به پی شنهادات مختار ا سیده و یا مبهم و   در مورد قبول یا رد یک یا کلیه پی ر

 اده نخواهد شد و کمیسیون  رف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه اعالم خواهد شد.مخدوش باشد ترتیب اثر د

دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی می ماند وچنانچه نفر اول از تاریخ ابال  کتبی شهرداری  رف مدت یک     ، (سپرده نفرات اول 6

سپر  ضبط و قرار  هفته از تنظیم قرارداد خود داری نماید  شهرداری  ضر به   ده او به نفع  سوم د ر موعد مقرر حا داد با نفر دوم منعقد و چنانچه نفر دوم و 

 عقد قرارداد نشوند سپرده آنها نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

صه در هنگام عقد قرارداد 7 ساب      %10باید معادل  (برنده مناق شماره ح سپرده نقدی به  ضمانت نامه بانکی و یا  به  3100003444002کل پیمان را بعنوان 

 .ری تسلیم نمایدنام شهرداری فالورجان نزد بانک ملی واریز و رسید آن را به شهردا

 (کلیه کسورات قانونی  به عهده شرکت می باشد و طبق قانون و مقررات محاسبه و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.8

 .کل پیمان به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید %25(کارفرما می تواند حداکثر 9

 ماه می باشد. 36دوره تضمین پرو ه پس از تحویل موقت  (10

 (پیمانکار مو ف است از بکار گیری نیروهای بیگانه خودداری نموده و کلیه موارد ایمنی در حین انجام عملیات را رعایت نماید.11

 04/06/99مورخ  622/5توسط سازمان خدمات طراحی به استناد مصوبه شماره  ، رسیدگی به صورت وضعیت ها ، مالیاتبیمه( کلیه هزینه ها از جمله هزینه 12

 و...به عهده برنده مناقصه می باشد. زینه رسیدگی مهندس مشاور به ویژه نقشه بردارو ه

 در حین انجام عملیات به عهده پیمانکار می باشد. (هرگونه خسارات وارده به تاسیسات زیر بنایی)آب ،برق ، گاز و ... (13

 پیشنهاد قیمت خود رعایت نماید.شرایط عمومی پیمان را در  16(شرکت کننده می بایست مفاد ماده 14

 معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری باشند.از ابنیهدر رشته  5حیت پایه حداقل پیمانکاران شرکت کننده باید دارای صال(15

خصوص وقفه در هیچگونه ادعایی دردد و پیمانکار به صورت دستور کار طبق اعالم نیاز از سوی کارفرما در مدت پیمان ابال  می گر عملیات اجرایی (16

 نمی تواند داشته باشد . گردداز سوی کارفرما اعالم میکه ت پیمان مدعملیات و تعطیلی کارگاه در 

 پرداخت به صورت نقدی و ملکی یا نقدی می باشد.(17

امضاء و ضمیمه به منزله قبول کلیه شرایط ، مهرو  تحویلی را پرینت نموده و CDآگهی و کلیه اسناد و مدارک مناقصه موجود در  پیمانکار باید ذیل این (18

 نماید. پیشنهاد خود نماید و هر گونه مغایرت در نقشه ها و اسناد مناقصه با ضوابط و دستورالعمل های فنی را کتباً قبل از پیشنهاد قیمت اعالم

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 : شرکت

    تلفن  : و  آدرس

                        

                                                                                                                                              

 مهر و امضاء:                                                             

 تاریخ:                                                                       

 


