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توسعه و بهبود شبكه نسبت شهرداري گلمكان در نظر دارد در سامانه تداركات دولت 7000003305000003به شماره   75/00/0000 مناقصه عمومي مورخه  با عنايت به آگهي 

 .از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد الشرائط اقدام نمايد  ريال  000/000/000/6با برآورد اوليه   7070700خ 077طرح شماره  حمل و نقل درون شهري  

 . مي باشد  1000تجميعي راه و باند  پيشنهاد قيمت بر اساس  فهرست بهاء  -1

دفتر فني استانداري ) پيشنهاد دهندگان بايد علم و اطالع از موقعيت محل اجراي پروژه و نقشه تاسيسات و مشخصات و هماهنگي با ناظرشهرداري   -2

 . پيشنهادات خود را اعالم دارند ( محترم خراسان رضوي 

 بشرح ذيل  ارائه نمايند ( الف و ب) پيشنهاد دهندگان بايستي مدارك خود را به تفكيك در دو پاكت جداگانه  -3

 : پاكت الف 

ضمانت نامه شركت در  فرآيند ارجاع كار پيمانكاري به (( آئين نامه تضمين معامالت دولتي6طبق ماده ))  -2نقشه و مشخصات امضاء و ممهور شده  -1

تصوير تاييديه آخرين تغييرات شركت و  -0بر گه امضاء و ممهور شده دعوتنامه حاضر -3ريال داراي سه ماه اعتبار   300.000.000به ميزان   پيمانكار 

 گواهينامه صالحيت پيمانكاري در سامانه ساجات-5اساسنامه شركت 

 : پاكت ب

ا حروف و با عدد خوانا و بدون قلم خوردگي تهيه و امضائ به مهر شركت ممهور كه مبلغ آن ب( تجزيه بهاء ) شامل فرم تكميل شده برآورد قيمت  -1

 . گرديده باشد

تسليم مدير مالي شهرداري نموده و رسيد دريافت دارند به پيشنهاداتي كه بعد از ساعت مقرر   11/11/1000شنبه سه  روز  12:00پاكتها بايستي تا ساعت -2

ضمنا . بديهي است به پيشنهادات مبهم و مشروط خارج از موعد  فاقد ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد . برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد 

حضور پيشنهاد دهندگان در . در محل شهرداري گلمكان باز و قرائت خواهد شد     20/11/1000شنبه چهار بعد از ظهر مورخه.0015:پيشنهادات در ساعت 

 . بالمانع مي باشد  جلسه كميسيون مناقصه عمومي

 ماه مي باشد  دو  مدت اجراي پروژه -3

ضمانت برنده مناقصه عمومي بايستي نسبت  به ارائه چك و يا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات  قرارداد ظرف مدت اعالم شده اقدام در غير اينصورت  -0

 . نامه شركت در مناقصه ضبط و كار به نفر بعدي واگذار ميگردد

مي باشد لذا پيمانكار بايستي نحوه كسر بيمه و ساير كسورات قانوني را مد نظر داشته باشد ات تملك دارائي هاي سرمايه اي  اعتبار پروژه از محل اعتبار -5

 .و هزينه هاي آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد . 

 .رابر مقررات  مي باشد و هزينه هاي آزمايشگاه ب.مي گيرد نتعديل به اين پيمان تعلق  -6

 .جهت بازديد از پروژه شهر گلمكان و طبق نقشه هاي تحويلي مي باشد -7

تبط همگي طبق دستور ناظر و برابر مقررات و آئين نامه ي مرسانتيمتري كوبيده شده  5اجراي پريمكت و آسفالت اليه توپكا به  ضخامت  : شرح عمليات-8

 عمليات در معابر سطح شهري.

ژه از قبيل  آزمايشات و نمونه برداري و ساير آن به لحاظ كنترل كيفيت مصالح مورد استفاده در پرو قير و آسفالت از خريد هرگونه مصالح مانند قبل -1

 .با ناظر هماهنگ كند و تست ها انجام داده و به تائيد برسدهاي الزم 

 .بنام شهرداري گلمكان واريز گرددنزد بانك كشاورزي  336777713ريال بابت فروش اسناد به حساب بانكي 000/500/1مبلغ -10

 .شد پيمانكار در خصوص دريافت مطالبات از محل اجراي پروژه شيوه و نحوه دريافت و وصول اوراق اسناد خزانه و نقدي را مد نظر قرار داشته با -11

 علي اكبر خوشبخت نيا

 شهردار گلمكان


