آگـــهي مناقصــه
شهرداري سروستان در نظر دارد در اجراي بودجه سال  1399طبق مجوز شماره  357مورخه  99/10/11شوراي
اسالمی شهر نسبت به اجراي عملیات پخش آسفالت اقدام نماید:
 -1مبلغ قرارداد  15000000000ریال
 -2پیشنهاددهندگان موظفند ( %5پنج درصدد قیمدت پایده را بده عندوان سدهرده شدررت در مناقصده بده سسدا
 0106739858005بانك ملی شعبه سروستان واریز نمایند .شررت رنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصده و پیشدنهادي
خود را در پارتهاي جداگانه الك و مهر شده شامل تضمین ( فیش بانكی ( پارت الف  ،پیشدنهاد قیمدت ( پاردت

و

اسناد مناقصه و سوابق راري ( پارت ج بگذارند و همه پارتها را در لفاف مناسب و الك و مهر شده قرار دهند و سدداررر
تا تاریخ  99/12/06به دبیرخانه شهرداري تحویل نمایند.
 -3متقاضیان می توانند جهت رسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ  99/12/06به دایره عمران شهرداري یا با
شماره تلفن  07137842737-8و جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداري سروستان www.sh-sarvestan.ir
مراجعه نمایند.
 -4تاریخ بازگشایی پارتها و اسناد مناقصه در تاریخ  99/12/09ساعت  16عصردر محل شهرداري تشكیل خواهد شد.
 -5به پیشنهاداتی ره فاقد فیش بانكی و مخدوش و یا بدون قیمت پیشنهادي باشد و یا بعد از تاریخ اعالم شده تحویل گردد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6شهرداري در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -7پرداخت رلیه هزینه هاي مربوط به نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -8مبلغ واریزي بابت سهرده رسانی ره در مناقصه برنده نشده اند ( نفرات چهارم به بعد پس از برگزاري جلسه مناقصده
مسترد خواهد شد.
 -9چنانچه برنده مناقصه اعالم انصراف نماید سهرده وي به نفع شهرداري ضبط و به ترتیب نفرات دوم یدا سدوم برندده
مناقصه شناخته خواهند شد.
 -10شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -11پرداخت رلیه هزینه هاي مربوط به درج آگهی و هرگونه عوارض و غیره به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -12مشمولین قانون منع مداخله در معامالت دولتی سق شررت در آگهی را ندارند.
 -13هزینه خرید اسناد شررت در مناقصه  500000ریال می باشد ره به شماره سسا  0105591888008نزد بانك ملی
شعبه سروستان واریز و اصل فیش تحویل واسد امورمالی گردد لذا بدون خرید اسناد پارات تحویل گرفتده نمدی شدود و
هزینه مسترد نمی گردد.

احمدرضا باقری ـ شهردار سروستان

مشخصات فنی آگهی مناقصه شماره  ( ................اجراي آسفالت
 -1نوع آسفالت 012 :یا ( 019بنا به ضرورت محل اجرا و نظر واسد عمران
 -2نوع قیر مصرفی سطح زیررار از نوع  mc2از قرار هر مترمربع سداقل  1/2ریلوگرم بر مترمربع یا امولوسیون بر اساس استاندارد
نشریه  101راه سازي
 -3ضخامت آسفالت پخش شده بعد از مترارم شدن سداقل  5سانتی متر
 -4نحوه ارائه قیمت هاي پیشنهادي بایستی با توجه به آیتم هاي قید شده در ذیل باشد:

الف – اجرای عملیات پخش آسفالت با اکیپ ماشینی همراه با فینیشر  ،غلطک های چرخ الستیکی و فلزی و ...
 -1نظافت مسیر سطح زیر رار و اطراف رار همراه با رمهرسور هوا  ،جارو و ....
 -2تهیه قیر مصرفی از نوع  mc2و پخش در محل اجراي پروژه همراه با ماشین قیرپاش از قرار هر مترمربع  1/2ریلوگرم بر مترمربع یا
امولوسیون بر اساس استاندارد نشریه  101راه سازي
 -3پخش آسفالت از نوع  012یا ( 019بنا به ضرورت محل اجرا و نظر واسد عمران به ضخامت سداقل  5سانتی متر بعد از مترارم شدن
همراه با فینیشر و غلطك هاي چرخ فلزي و الستیكی در بافت ماشینی و معابر باالتر از  8متري

ب  :اجرای عملیات پخش آسفالت معابر سطح شهر ( کوچه ها و گذرهای  6 ، 8و  4متر ) با اکیپ دستی
 -1نوع آسفالت  012یا ( 019بنا به ضرورت محل اجرا و نظر واسد عمران
 -2نوع قیر مصرفی سطح زیررار  mc2از قرار هر مترمربع 1/2ریلوگرم بر مترمربع یا امولوسیون بر اساس استاندارد نشریه  101راه سازي
 -3ضخامت آسفالت پخش شده بعد از روبیدن و مترارم شدن سداقل  5سانتی متر

پ :اجرای عملیات لکه گیری معابر سطح شهر شامل :
 -1نظافت مسیر رار
 -2تهیه و پخش قیر مصرفی از نوع  mc2از قرار هر مترمربع  1/2ریلوگرم بر مترمربع یا امولوسیون بر اساس استاندارد نشریه  101راه سازي
 -3تهیه و پخش آسفالت از نوع  012یا ( 019بنا به ضرورت محل اجرا و نظر واسد عمران
 -4ضخامت آسفالت بعد از مترارم شدن سداقل  5سانتیمتر

 -5خاربرداري مسیر رانال هاي آ  ،گاز  ،مخابرات و  ...به عمق سداقل  5سانتی متر
 -6غرقا نمودن مسیر رار و جمع آوري خارهاي مازاد ساصل از خاربرداري تا مساست سداقل  1500متر از محل اجراي رار
توضیح اینكه  -1 :رلیه مراسل ذرر شده در آیتم هاي فوق می بایستی توسط آزمایشگاه مكانیك خاك و آسفالت مورد تایید اداره راه و
شهرسازي انجام گردد -2 .پرداخت تمامی موارد باقیمانده ریالی بعد از تنظیم صورتجلسات و تهاتر سهمیه قیر رایگان و صورت وضعیت
هاي مربوطه بعد از ارائه شیت هاي آزمایشگاهی انجام خواهد گردید و پرداخت بصورت بیست و چهار ماهه خواهد بود  .همچنین تاخیر در
پرداخت مطالبات هیچگونه سقی براي پیمانكار جهت مراجعه به دادگاه و تقاضاي خسارت تاخیر و تادیه عالوه بر مطالبات ایجاد نمی نماید.
 -3پرداخت رلیه هزینه هاي آزمایشگاهی به عهده پیمانكار برنده در مناقصه می باشد.
 -5برآورد قیمت ها ریالی بایستی در تمامی آیتم هاي قید شده هم بر اساس مترمربع با ضخامت  5سانتی متر بعد از مترارم شدن و هم
بصورت تناژي اعالم گردد ( .بافت ماشینی و بافت دستی
 -6رع ایت رلیه مسائل ایمنی و نصب تابلوهاي راهنما و هشدار در زمان اجراي پروژه و تا قبل از تحویل موقت به عهده پیمانكار می باشد.

ارائه قیمتها در خصوص ایتم های الف  ،ب  ،پ به شرح ذیل :

 -1اجراي عملیات لكه گیري معابر
الف  :بصورت تناژي از قرار هر تن  ...............................ریال همراه با قیرپاشی سطح زیر رار
 :بصورت مترمربع از قرار هر مترمربع  ............................ریال همراه با قیرپاشی سطح زیر رار
ج :انجام عملیات زیرسازي رانال ها از قرار هر مترمربع  .....................ریال

 -2اجراي عملیات پخش آسفالت با اریپ دستی
الف  :بصورت تناژي از قرار هر تن  ...........................ریال همراه با قیرپاشی سطح زیر رار
 :بصورت مترمربع از قرار هر مترمربع  ........................ریال همراه با قیرپاشی سطح زیر رار

 -3اجراي عملیات پخش آسفالت با اریپ ماشینی
الف  :بصورت تناژي از قرار هر تن  ........................ریال همراه با قیرپاشی سطح زیر رار
 :بصورت مترمربع از قرار هر مترمربع  .................ریال همراه با قیرپاشی سطح زیر رار

اسناد مناقصه
 -1شماره فیش واریزی بانک ملی به حساب شهرداری سروستان و اصل فیش یا اصل ضمانتنامه بانکی ....................................... :
 -2اعالم قیمت پیشنهادی بصورت تناژی :
الف  :اعالم قیمت پیشنهادی با احتساب نه درصد مالیات بر ارزش افزوده
............................................................................................................................................. .................................................
............................................................................ ..................................................................................................................
ب  :اعالم قیمت پیشنهادی بدون احتساب نه درصد مالیات بر ارزش افزوده
................................................................. .............................................................................................................................
................................................................. .............................................................................................................................
 -3اعالم قیمت پیشنهادی بصورت مترمربع :
الف  :اعالم قیمت پیشنهادی با احتساب نه درصد مالیات بر ارزش افزوده
................................................................. .............................................................................................................................
................................................ ............................................................................................................................. .................
ب  :اعالم قیمت پیشنهادی بدون احتساب نه درصد مالیات بر ارزش افزوده
.................................................... ............................................................................................................................. .............
................................................................................................................. ..............................................................................
 -4شماره صالحیت شرکت و یا پیمانکاری ................................................................................................................................ :
 -5پیوست تصاویر صالحیت و رتبه بندی شرکت یا پیمانکاری ................................................................................................... :
 -6شماره تلفن تماس و آدرس شرکت یا پیمانکاری .................................................................................................................. :
 -7شماره تلفن کارخانه تولید آسفالت ...................................................................................................................................... :

مهر و امضاء شرکت یا پیمانکاری

شرايط شركت در مناقصه عمومي
شررت در مناقصه  :اجرای عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت  012یا ( 019بنا به ضرورت محل اجرا و نظر
واحد عمران)واقع در سطح شهر سروستان
شهرداري سروستان در نظر دارد پروژه فوق را با توجه به اگهی درج شده در روزنامه خبر جنو

بشماره .................

مورخه  ...............بر اساس نقشه و مشخصات فنی و دستور رارهاي صا دره توسط دستگاه نظارت( سوزه معاونت فنی و
عمرانی شهرداري سروستان به مبلغ  15000000000ریال ( پانزده میلیارد ریال بصورت مناقصه عمومی اجرا نماید.
متقاضیان واجدشرایط می توانند مبلغ پیشنهادي خود را طبق شرایط و مشخصات داده شده در دفترچه برآورد و نقشه هاي
مربوط محاسبه و در پارت (الف و (

و (ج قرار داده سهس الك و مهر رنند و تا ساعت  14مورخه  99/12/06به

دبیرخانه شهرداري تحویل دهند.
الف -اجراي عملیات قیرپاشی و پخش آسفالت  012یا ( 019بنا به ضرورت محل اجرا و نظر واسد عمران
 نوع قیر جهت سطح زیر رار  mc2یا امولوسیون بر اساس استاندارد نشریه  101راه سازي  ،پخش قیر همراه با ماشین قیرپاشج -نوع آسفالت  012یا ( 019بنا به ضرورت محل اجرا و نظر واسد عمران برابر اوراق آزمایشگاهی  ،پخش با دستگاه فینیشر و غلطك
هاي چرخ فلزي و الستیكی ( در معابر اصلی و باالي  8متري
ج -1نوع آسفالت  012یا ( 019بنا به ضرورت محل اجرا و نظر واسد عمران برابر اوراق آزمایشگاهی  ،پخش با اریپ دستی و غلطك
هاي چرخ فلزي و الستیكی ( در معابر 4و  6و  8متري
د -اعالم قیمت پخش توسط پیمانكاران ذیصالح بصورت تناژي و مترمربعی بصورت قیمت فیكسه روز ( با توجه به آیتم هاي ج و -1ج

 -1پارت الف محتوي یك برگ ضمانتنامه بانكی معادل پنج درصد قیمت پایه مبلغ برآورد با فیش بانكی به مبلغ 750000000
ریال به سسا جاري  0106739858005شهرداري سروستان نزد بانك ملی شعبه سروستان واریز شده باشد.
 -2پارت

محتوي مبلغ پیشنهادي متقاضی می باشد .پیشنهادات رسیده در تاریخ  99/12/06در رمیسیون مناقصات

شهرداري سروستان مطرح و پس از بررسی و رنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
 -3پارت ج محتوي سوابق راري متقاضی مرتبط با موضوع پروژه اساسنامه شررت  ،رتبه بندي سازمان مدیریت و برنامه
ریزي رشور و آخرین تغییرات ( روزنامه رسمی باالخص معتبر بودن مدت زمان سكم مدیرعامل و هئیت مدیره.
 -4مدت اجرا دو ماه می باشد.
 -5پیمانكار سق واگذاري رار به غیر را ندارد.
 -6شهرداري هیچگونه تعهدي نسبت به تامین مصالح و اخذ انشعابات و راههاي دسترسی و نظایر آن را ندارد.
 -7از آنجا ره ممكن است به منظور استفاده از یارانه قیر  ،بخشی از قیر موردنیاز توسط سازمان همیاریها و یا مررز پخش
فرآورده هاي نفتی تامین گردد سهمیه یاد شده به نرخ قیمت بازار بورس یا قیمت فارتور پاالیشگاه به استسا ارزش افزوده ،
هر ردام باالتر باشدبه عنوان آورده شهرداري در تاریخ تایید صورت وضعیت محاسبه و از صورت وضعیت پیمانكار رسر می
گردد.
 -8پیمانكار می تواند از طریق سازمان بورس نسبت به خرید قیر اقدام و شهرداري رل مبلغ یا قسمتی از قیر خریداري شده
از طریق سسا تملك دارایی هاي سرمایه اي به سسا پیمانكار واریز و مبلغ یاد شده را به عنوان آورده شهرداري از صورت
وضعیت پیمانكار رسر نماید.
 -9همچنین با عنایت به اینكه سهمیه رایگان قیر به صورت اسناد خزانه اخزا  911به تاریخ سررسید  1402/09/06می باشد در
صورتی ره پس از رسر سهمیه هاي قیر موجود در بند  8و  9مطالبات پیمانكار باقی بماند شهرداري می تواند از طریق انتشار
اسناد خزانه اخزا  911نسبت به پرداخت مطالبات اقدام و مبلغ را به عنوان آورده شهرداري از مطالبات پیمارار رسر نماید.
 -10الزم به ذرر است شهرداري می تواند در ازاء رلیه مطالبات پیمانكار نسبت به تهاتر با قیر طبق بند  7الی 9برابر شرایط
فوق اقدام نماید.

 -11نظارت رار توسط سوزه تعیین می شود.
 -12با توجه به ماده  9آیین نامه مالی شهرداري ها هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل ده درصد رل مبلغ مورد پیمان را
شهرداري سروستان به منظور تضمین سسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین نامه بانكی یا اسناد خزانه به عنوان سهرده
دریافت می دارد.
 -13سهرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد همانند نفر اول نگهداري و در صورت امتناع نفر اول سهرده وي ضبط و
اجراي رار به نفرات دوم و سوم ارجاع خواهد شد  .در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سهرده نفر دوم نیز به ترتیب ضبط
خواهد شد و مناقصه تجدید می شود.
 -14متقاضیان می بایست بر اساس شرایط اعالم شده مبلغ پیشنهادي خود را ارائه دهند و به پیشنهادات مشروط و نیز مدارك
ناقص ترتیب اثر داده نمی شود .ضمنا مد ارك ارائه شده توسط متقاضیان( بجز ضمانت نامه ها آن هم با رعایت ردیف یازده
فوق مسترد نخواهد شد.
 -15رلیه رسورات قانونی به عهده پیمانكار خواهد بود  ،مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر به مبلغ
صورت وضعیت اضافه می گردد  .ضمنا این پروژه غیرعمرانی می باشد و تابع قوانین و ایین نامه هاي ان به ویژه آیین نامه
مالی شهرداریها می باشد.
 -16متقاضیان می بایستی داراي تجربه و توان فنی و مالی الزم جهت ارائه خدمات در انجام رار باشند سوابق و مدارك
رارهاي انجام شده پیوست نمایند.
 -17رلیه متقاضیان ضمن مطلع بودن به رلیه مقررات شررت در معامالت دولتی و شهرداریها باید داراي تمام اهمیت هاي
قانونی جهت انعقاد قرارداد بوده و منع قانونی نداشته باشند.
 -18عدم ارائه پیشنهاد قیمت در وقت مقرر به منزله انصراف از شررت در مناقصه محسو می شود.
 -19رارفرما در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات واصله مختار است.
 -20رعایت رلیه مشخصات فنی عمومی س ازمان مدیریت و برنامه ریزي و با مقررات ملی ساختمان الزامیست.
 -21قرارداد باید توسط دارندگان امضاء مجاز ره از طریق ارائه آخرین تغییرات روزنامه رسمی اسراز می گردد امضاء می شود.

 -22رعایت الزام مقرر در ماده  10آیین نامه معامالت شهرداري ها مبنی بر رسر یا اضافه موضوع پیمانها تنها تا  25درصد
مبلغ قراردادها امكان پذیر می باشد.
 -23هزینه آگهی هاي چاپ روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -24پیمانكار موظف است با توجه به در نظر گرفتن سداررر سقف ریالی مشخص شده از سوي سازمان مدیریت و برنامه
ریزي اقدام نماید در غیراینصورت تبعات ان به عهده پیمانكار می باشد.
 -25پیمانكاران شررت در مناقصه موظف به ارائه گواهینامه صالسیت پیمانكاري در رشته راه و ترابري می باشند.
 -26سق فسخ در تمامی قراردادها در صورت عدم انجام تعهدات مجري براي رارفرما محفوظ می باشد.

معاونت مالی و اداري

باسمه تعالی
اقرار و تعهدنامه

اینجانب  .................................فرزند  .......................به شماره شناسنامه  ....................صادره از
 ...................................به نشانی  ................................................که شخصاً  /به عنوان نماینده و مدیر شرکت /
موسسه در مناقصه /مزایده مربوط به :

شرکت می نمایم بدینوسیله تاکید و اقرار می نمایم که اینجانب و شرکت تحت مدیریت مشمول ممنوعیت
مقرر :
الف  :در الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و
کشوری مصوب  1337نمی باشیم.
ب :عدم بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار چنانچه کاشف به عمل آید مفاد تعهدنامه حاضر خالف
واقع است تمام مسئولیتهای قانونی موضوع متوجه من و شرکت تحت مدیریت خواهد بود .عالوه بر آن
شهرداری مختار خواهد بود در هر قالبی که الزم بداند قرارداد منعقده را فسخ و مفاد قرارداد را ملغی نماید.

