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 مناقصه شرکت در  اسناد

 

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان شرقی  05/10/1400مورخه  496788شماره موافقت نامه  شهرداری ایلخچی در نظر دارد به استناد

شورای اسالمی شهر ایلخچی آسفالت ریزی خیابان امام خمینی ) ره ( شهرایلخچی راازطریق  06/02/1401مورخه  49شماره  8-3ومصوبه بند 

مناقصه  اسناد تاتحویل ازدریافتمناقصه گزاری به متقاضیان واجدشرایط واگذارنماید . کلیه مراحل بر مناقصه باشرایط مندرج دراسنادمناقصه و 

انجام خواهدشد والزم است شرکت  www.setadiran.irبازگشایی پاکت هاازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس و

ونیکی اقدام ، درصورت عدم عضویت قبلی درسامانه ، نسبت به ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکتر مناقصهجهت شرکت در مناقصهکنندگان در

 الزم رابعمل آورند .

  مناقصهموضوع ومشخصات 

   شهرداری ایلخچی -شهرستان اسکو  -استان آذربایجانشرقی :  مناقصهنام دستگاه برگزارکننده  - 1

    آسفالت ریزی خیابان امام خمینی ) ره (  : مناقصهموضوع  – 2

تابازگشایی پاکت ها ازطریق سامانه  مناقصه ازدریافت وتحویل اسناد مناقصهکلیه مراحل برگزاری :  مناقصهمحل دریافت اسناد – 3

درصورت عدم  مناقصهانجام خواهدشد والزم است شرکت کنندگان در www.setadiran.irتدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 

 ی اقدام الزم رابعمل آورند . عضویت قبلی درسامانه ، نسبت به ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیک

ریال ازمحل اعتبارات تملک دارایی های  000/000/150/3که مبلغ  میباشدریال   6300041518برآورد مبلغ اولیه  :اولیه  مبلغ برآورد  - 4

وبانرخ حفظ قدرت خریدمحاسبه وپرداخت  26/06/1403( به تاریخ سررسید  005سرمایه ای ) ذیحسابی ( بصورت اسنادخزانه اسالمی ) اخزا 

 خواهدشد و مابقی مبلغ پیمان ازمحل اعتبارات داخلی شهرداری پرداخت خواهدشد . 

ریال)سیصدو بیست میلیون ریال(می باشدکه بایستی 000/000/320مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  : مناقصه مبلغ تضمین شرکت در – 5

 شهرداری نزد بانک مرکزی واریز و یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه ارائه نمایند.4054011407566284به حساب شماره

بصورت ضمانت  ازکل مبلغ قرارداد را بعنوان حسن انجام کار درصد  5به هنگام امضاء قرارداد   صهمناقبرنده تضمین حسن انجام کار :  – 6

ارائه خواهدنمود و  دیگر یکسال قابل تمدید تا  (مرکزی بانک  4054011407566284شماره حساب بانکی  / واریزی نقدی )  بانکییکساله نامه 

 . ضمانت نامه مذکور پس از اتمام قرارداد مسترد خواهدشد

 صراحتاً قید گردد.کننده در تضمین های ارائه شده بایستی موضوع مناقصه و نام شرکت  - 1تبصره 

 در تضمین بصورت فیش واریزی بایستی دو نسخه فیش )صاحب حساب و مشتری( ارائه گردد. - 2تبصره 

 

 نحوه بارگذاری و تحویل پاکات  – 7

 محتوای پاکت الف  -1
 اری نمایند .ذدرسامانه ستاد بارگ ) الف (زیر را درداخل پاکت میبایستی اسناد  متقاضیان ✓

فیش  اصل ضمانت نامه یا درسامانه ستاد بارگذاری کرده  و الف ( )  داخل پاکت را در مناقصهضمانت نامه بانکی / فیش واریزی نقدی شرکت در

 )الف ( را تا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند . را درداخل پاکت سپرده واریزی 

http://www.setadiran.ir/
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 . و برگ شرایط خصوصی شرکت درمناقصه اسناد  ✓

 . ( 1) فرم شماره  22/10/1337فرم عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ  ✓
 برآورد کار نقشه ها .فهرست مقادیر و قیمت ها و واحد  ✓

 برگ خود اظهاری . ✓

 کپی اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات اصالحیه ثبتی و آگهی تاسیس و پایه بندی به روز .  ✓

  میبایستی توسط متقاضی مهر و امضا گردد .(  الفپاکت ) ه اسناد و مدارک کلییادآوری : 

 محتوای پاکت ) ب (  – 2

بعد از ظهر 14تاساعت  05/04/1401راتا مورخه ب (  پاکت ) درداخل 2را مطابق فرم شماره  پیشنهادی مبلغ میبایستی مناقصهشرکت کننده در

 .  نددرسامانه بارگذاری نمای

 سپرده فاقد ومبهم و مشروط و مخدوش پیشنهادات پیشنهاددهندگان میبایستی قیمت پیشنهادی خود را بطورخوانا ارائه نمایند وبه -تبصره 

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب

 

 سایرشرایط 

در هیات عالی معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد 05/04/1401شنبه مورخهیکروز  30/14پیشنهادات واصله ساعت  - 1

 دهنده در جلسه مناقصه آزاد است.

شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد.در ـ پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و 2

 صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه با ارائه مشروط ، مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی ، آن پیشنهاد

 مردود محسوب و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد می شود.

 ورت ناقص بودن مدارک پاکت )الف( ، پاکت )ب(باز نشده و نام شرکت مذکور از مناقصه حذف خواهد شد.ـ در ص3

، ـ رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد و همچنین به حروف در برگ پیشنهاد قیمت پیوستی نوشته شود و برای تعیین برنده مناقصه 4

 اهد بود.ارقامی که بحروف نوشته شده مالک عمل خو

 ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 5

.و ـ برنده مناقصه موظف است تا هفت روز از تاریخ تشکیل کمیسیون به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید 6

وم دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچه برنده دوم هم حاضر به عقد قرارداد در صورت عدم مراجعه ، سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و از برنده د

کت نشود سپرده شرکت در مناقصه برنده دوم نیز به نفع کارفرما ضبط و چنانچه نفر سوم بعد از دعوت نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده شر

 شد. اقصه برنده سوم نیز به نفع کارفرما ضبط و مناقصه تجدید خواهدندر م

 مصالح پرداخت نخواهد شد.قیمت وـ هیچگونه تعدیل و یا مابه التفاوت  7

 ـ پس از تعیین نفرات اول و دوم و سوم مناقصه ، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بالفاصله مسترد می شود. 8

ومابه التفاوت قیمت ومصالح پرداخت  مطابق مقررات و ضوابط وشرایط عمومی پیمان بوده و هیچگونه تعدیلـ کلیه کسورات قانونی  9

و هنگام تحویل قطعی ، پیمانکار موظف است مفاصا حساب الزم را از ادارات مربوطه  استانی میباشد پروژه جزء طرح های عمرانی ونخواهدشد

 تهیه و به کارفرما ارائه نماید.

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی ،  56طبق ماده  ـ هر گاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان باهم تبانی کرده اند ، 10

 تاسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها ، با آنان رفتار خواهد شد.

ت ـ با توجه به شرایط و مکان اجرای کار یا قسمت هائی از کار که می بایست در شب و یا داخل محدوده ترافیکی صورت گیرد ، هیچگونه پرداخ 11

 اضافی بابت کار در شب و یا صعوبت ضریب ترافیک و غیره پرداخت نخواهد شد.

 ـ تهیه کلیه مصالح از جمله قیر، شن و ماسه بعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ تعهدی در قبال آن نخواهد داشت. 12



 
 

3 
 

 تخریب کلی اعمال خواهد شد.ـ در صورت عدم تطبیق نتایج آزمایشگاه با مشخصات نقشه های ارائه جریمه یا  13

 ماه )بیست و چهار ماه(می باشد. 24ـ تاخیرات غیر مجاز ، برابر شرایط عمومی پیمان قابل رسیدگی بوده و دوره تضمین ،  14

 ـ پخش آسفالت با دستگاه فینیشر و با کوبیدن غلطک چرخ الستیکی خواهد بود. 15

 مانکار بوده و از این بابت هیچگونه مبلغی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.ـ مراقبت مداوم از افت دمای آسفالت بعهده پی16

حفاظت ـ حفاظت کارگاه از نظر فیزیکی و امنیتی و سهولت ترافیک و ایمنی پروژه از نظر عواقب غیر مترقبه )از قبیل سیل و ...(بیمه کارگران و 17

 از تاسیسات به عهده پیمانکار می باشد.

 است کارفرما ، پیمانکار ملزم به ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی خود می باشد.ـ در صورت درخو18

 ـ ارائه برنامه زمانبندی جهت اجرای پروزه بر اساس مدت پیمان از طرف پیمانکار الزامی است.19

نگهداری آن بعهده پیمانکار  ـ هماهنگی و پیگیری و اخذ نقشه های تاسیسات شهری به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی و حفظ و20

 خواهد بود.

ـ در صورتیکه شهرداری نتواند بموقع نسبت به تحویل تمام یا قسمتی از محل اجرای پروژه جهت شروع عملیات اجرائی پروژه اقدام نماید، 21

ت نخواهد شد. نهایتاً چنانچه شهرداری  قرارداد به مدت سه ماه دیگر تمدید میگردد و از این بابت هیچگونه تعدیل و تعلیق به پیمانکار پرداخ

درخواست نتواند تا پس از اتمام مدت تعیین شده )مدت پیمان + سه ماه(اقدام به تحویل تمام یا قسمتی از محل اجرای پروژه پیمانکار بنماید برابر

گونه اعتراض و درخواست ضرر و زیان و تعدیل و شرایط عمومی پیمان به پیمان فوق خاتمه داده خواهد شد و پیمانکار هیچ 48پیمانکار طبق ماده 

 تعلیق و ... را نخواهد داشت.

ـ شرکت موظف است بمنظور جلوگیری از هر گونه حوادث و خطر مالی و جانی نسبت به تهیه و نصب عالئم و تابلوهای راهنمائی و رانندگی 22

نماید و از این بابت شهرداری منطقه ، هیچگونه مبلغی پرداخت نخواهد کرد  محدوده اجرای پروژه و کارهای تعریف شده به مقدار مورد لزوم اقدام

 و در صورت بروز هرگونه حادثه ناگوار، شرکت جوابگو خواهد بود.

ـ شرکت می بایست تدابیر الزم در خصوص کار در فصل سرما از قبیل برپائی داربست و نصب گونی پالستیک و غیره و ایجاد گرمایش مناسب 23

زم به در نظر گرفته و در قیمت پیشنهادی منظور نماید. چرا که هیچگونه مبلغ اضافی از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و پیمانکار ملرا 

 اجرای صحیح آن می باشد.

قید شده باشد، هزینه ای ـ فواصل حمل مصالح ، همان فواصل قید شده در برآورد اولیه می باشد. در صورتیکه فواصل حمل بیشتر از فاصله 24

پرداخت نخواهد شد و در صورتیکه به هر دلیل فواصل حمل کمتر از مقدار ذکر شده در برآورد باشد ، همان فاصله حمل شده مالک عمل خواهد 

 بود.

ساختمان اجباری بوده و ـ استفاده از ابزار و وسایل ایمنی حفاظتی در کارگاه و برای کارگران ، مطابق مبحث ایمنی کار در مقررات ملی 25

 مسئولیت عواقب ناشی از عدم استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت در محدوده کارگاه بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در

 قبال آن حوادث احتمالی نخواهد داشت.

ون ممنوعیت موضوع منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و ـ برابر مقررات هیچکدام از اعضای )اصلی ـ علی البدل( شرکت نباید مشمول قان26

 کارمندان دولت در معامالت دولتی باشند.

 ـ پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد.27

 ـ خسارت وارده به شخص ثالث در حین اجرای عملیات تا زمان تحویل پروژه به عهده پیمانکار خواهد بود.28

 خارجی غیرمجاز توسط پیمانکاران ، غیر قانونی بوده و رعایت آن ضروری و الزامی می باشد.ـ بکارگیری اتباع 29

 ـ شرایط خصوصی پیمان به غیر از موارد مندرج در دفترچه پیمان ، جزء اسناد پیمان نبوده و رعایت مفاد آن ضروری است.30

 به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 17ودداری نماید ضمانت نامه موضوع بند ـ در صورتیکه بعد از عقد قرارداد ، پیمانکار از انجام تعهدات خ31

 ـ کلیه نخاله های حاصله باید به موقع و بصورت روزانه از محل پروژه تخلیه گردد.32

شماره استاندارد استانداری در استفاده از فراورده های دارای  04/08/1388مورخه  86715/41/11ـ پیمانکار موظف به رعایت بخشنامه شماره 33

 ملی اجباری می باشد.

 ـ پیمانکار موظف است در صورت لزوم با شرکت های حفار هماهنگی های الزم را بعمل آورد.34

 ـ کلیه هزینه های متعلقه )نشر آگهی و غیره(به عهده برنده مناقصه خواهد بود.35
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چددي   ( 2) فرم شماره  مزايده پيوست اسناد   پيشنهاد قيمت بايد در فرم) یادآوری (  بدددوه  گددوردگ  و  نددق ق ددر  گو

 باشد.اعالم شود. در غير اين صورت پيشنهاد مذكور فاقد اعتبار م 
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         (                                            1فرم شماره )

 تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان

 22/10/1337در معامالت دولتی مورخ 

 مناقصه آسفالت ریزی خیابان امام خمینی ) ره (  شرکت در مربوط به

بدینوسیله تایید مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان  این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه ،

حق دارد که پیشنهاد  شهردارینمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد ،  1337دولت درمعامالت دولتی مصوب دی ماه 

 ماید.را ضبط ن مناقصهفوق را مردود و تضمین شرکت در  مناقصهارائه شده برای 

مربوطه  ، قراردادپیمانکارفوق تشخیص داده شود و بعنوان  مناقصههمچنین قبول و تایید میگردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده 

به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون   پیمانرا امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت 

حق خواهد داشت که قرارداد را شهرداری سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند  قراردادفوق هستند در این 

ضمانت نامه حسن و تاخیر اجرای کار را از  قراردادفسخ  را ضبط و خسارات وارده در اثر مناقصهبرنده فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات 

 میباشد. شهرداریاو اخذ نماید. تعیین میزان خسارات وارده با تشخیص  انجام قرارداد

به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون  قرارداداین پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای 

خاتمه داده ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد  قراردادبرساند تا طبق مقررات به  شهرداریمراتب را بالفاصله به اطالع  مزبور گردد

را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط  قراردادحق دارد  شهرداریدهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها 

این پیشنهاد دهنده وصول  ضمانت نامهو یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از  قراردادسخ نماید بلکه خسارات ناشی از ف

 خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم میدارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق 

 مجازاتهای مربوط می باشد.

 

 مهر و امضاء:    اریخ :                                 نام پیشنهاد دهنده :ت
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 قرار داده می شود ( ب)این برگ تکمیل و عینا در پاکت                                       2فرم شماره 

 ( برگ پیشنهاد قیمت) 

 

 ‹‹مناقصه آسفالت ریزی خيابان امام خمينی ) ره ( ›› فرم پيشنهاد قيمت در 

 

 
بببت . شببماره ث بببه  سببنامهك  شببماره شنا بببه  شببرکت ................................  نببدك  نببب ...................................... فرز صببادره از اینجا  .......................

مبل از  ............................. متولد سال ........................ شغل ............................. طبالع کا ببا ا به نشانی.............................................................................. 

 قیمت خودرابه شرح ذیل اعالم و امضا مینمایم . و قبول مفاد آن که به پیوست فرم پیشنهاد می باشد  مناقصهشرایط 

پبایین  عملیات موضوع مناقصه فوق رابراساس شرایط ومشخصات ببای ك  صبد  ببا .............. در مبان را  صبه وپی سبنادومدار  مناق مندرج درا

هبم و  1400سال  ی راه وباندفهرست بها جبام د یبال ان حبروف ( ................................. ر یبال و ) ب عبدد ( ............................ ر به مبلغ کل ) به 

 فته و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که : چنانچه این پیشنهادموردقبول قرارگر

عبادل  -1 هبدات ) م  5اسنادومدار  پیمان رابراساس مراتب مندرج دراسنادمدار  مناقصه را امضانموده و همراه تضمین انجام تع

 روز ازتاریخ ابالغ برنده شدن به شهرداری تسلیم نمایم .  7درصد ( کل مبلغ موردپیمان راحداکثرظرف مدت 

مبام ظرف مدت مقرر درپیمان ، شروع بکارنموده و کلیه کارها -2 ببه ات صبه را  سبناد مناق نبدرج درا مبدت م مبان رادر ی موضوع پی

 برسانم . و همچنین تایید می نمایم که کلیه ضمائم و اسناد و مدار  مناقصه جزء یینفک این پیشنهاد محسوب می شود . 

 اطالع کامل دارم که شهرداری الزامی برای قبول هریک از پیشنهادها را ندارد. -3

  و مهر و امضا مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده : نام و نام خانوادگی 

   : شماره تلفن تماس

 :آدرس پستی 

 

 

 

                                                                


