
 

 

  شبکه معابر پارك ساالر مشکات رشتاحداث   :مناقصه موضوع-1

  ماه 9  :کار اجراء مدت- 2

  :مبلغ اولیه برآورد- 3

 پایه قیمت به توجه با و پیمان پیوست مشخصات و مدارك مطابق ، اجرائی اولیه مشخصات و ها نقشه اساس برآورد اولیه بر 

  باشد. میریال  9،146،356،452مبلغ  ،1399 سال یبرق ساتیتاس و هیابن بهاء واحد فهرست از برآورد اساس بر

    :تضمین دوره-4

 ارائه سازمان به معتبر بیمه نامه و بایستی باشد میسال)  1,5شمسی ( ماه 18 برابر پیمان موضوع عملیات تضمین دوره

  .گردد

  :  مناقصه در شرکت تضمین-5

به  بایستی پیمانکار توسط ها شهرداري معامالت نامه آیین با مطابق ریال 457،317،823میزان  به مناقصه در شرکت تضمین

مقرر ضمن بارگذاري در سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در موعد  و گردیده تهیه زیر شرح به دو صورت از یکی

( رشت میدان فرهنگ . خیابان پرستار ، سازمان سیما و منظر فضاي به نشانی سازمان سیما ومنظر  به دبیرخانه

 )تحویل  نمایندسبز شهري 

 سازمان سیما و منظر )(کارفرما نفع به بانکی نامه ضمانت-الف

  . رشتمهر شعبه طالقانی  بانک   64021126952643شماره حساب به مزبور وجه واریز بانکی رسید-ب

 تاریخ از روز 90 تا که قبول قابل و معتبر بانکهاي از یکی از  مناقصه) مدارك پیوست نمونه (طبق بانکی ضمانتنامه 1:توجه

 فرم طبق بر بایستی بانکی هاي نامه ضمانت آن بر عالوه نیزباشد، دیگر ماه سه تا تمدید قابل ونیز معتبربوده پیشنهاد تسلیم

  .گردد تنظیم قبول مورد هاي

 رعایت عدم درصورت که نماید، درج را اجرا محل و پروژه موضوع بانکی، ضمانتنامه متن در بایست می پیمانکار 2: توجه

 .بود مقبول نخواهد پیمانکار طرف از اعتراضی هیچگونه و نگردیده بازگشایی پیشنهادي پاکت موضوع،

 حسن تعهدات، انجام مناقصه، در شرکت هاي ضمانتنامه اخذ نظر از مناقصه در کنندگان شرکت براي شرایط تمامی 3 :توجه

  .بود نخواهد مناقصه در کنندگان شرکت بین تفاوتی هیچگونه حیث این از باشد و می یکسان آن نظایر و کار انجام

 در باشد مناقصه کمتر شرایط در شده درج مبلغ از نباید معامله موضوع به توجه با مناقصه در شرکت سپرده مبلغ : 4توجه

 .نماید می ضبط خود نفع به را مربوطه سپرده کارفرما اینصورت غیر

درگاه سامانه تدارکات از طریق 7/12/99لغایت 3/12/99از تاریخ (سند حاضر)  مهلت خرید اسناد مناقصه- 6

 باشد. می WWW.SETADIRAN.IRبه آدرس : الکترونیکی دولت

 ی دولت بارگذارينه ستاد الکترونیکدر ساما18/12/99را حداکثر تا تاریخ  پیشنهادهاي خودبایست  متقاضیان می-7

  نمایند. 

ها، ضمیمه نمودن مدارك و مستندات مربوط، ارائه  ، تکمیل دقیق و کامل تمام فرممنظور از تهیه پیشنهاد در این سند- 8

 باشد. تنظیم مجموعه مدارك به صورت خواسته شده میشده، تکمیل فرم پیشنهاد اجاره و  اصل مدارك در موارد تعیین

      



 

 1 

شود باید با سربرگ شرکت و امضاهاي مجاز و ممهور به مهر شرکت  تلقی می مدارکی که به نوعی اظهارات شرکتتمام - 9

و و کپی برابر اصل شده باشد و در تمام موارد امضاهاي مجاز باید به صورت رسمی معرفی شوند (مشخص شده در اساسنامه 

 منطبق با آخرین آگهی تغییرات).

اي با سربرگ  هاي مالی، تراز آزمایشی ، باید اصل بوده و به همراه نامه ، صورتهاي بانک مدارك مربوط به تأییدیه-10

 .شرکت و امضاهاي مجاز و ممهور به مهر شرکت ارائه شود

 اصل شود.ارسالی باید توسط پیمانکار مهر و امضا  صفحات اسناد و مداركتمام -11

در سامانه شود اعم از فرم و سایر اسناد باید مهر و امضا اصل شده و  تمام مدارکی که به عنوان اسناد مناقصه دریافت می-12

 شود. بارگذاري

هاي مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین بدیهی است به پیشنهاد-13

رد یا قبول هر یک از پیشنهادهاي دریافتی و هم چنین ابطال یا تجدید مناقصه مختار بوده و شرکت در گزار در  مناقصه

  کنندگان ایجاد نخواهد کرد. مناقصه هیچ حقی براي شرکت

  رود. شرایط خصوصی قرارداد به عنوان بخش الینفک قرارداد جزو اسناد این اسناد به شمار می-14

در  "ج ب  الف  "پاکت  بعنوانو اسناد مناقصه را پس از مهر و امضا و همراه تمام مدارك درخواستی پیمانکار باید پیشنهاد  -15

  سامانه ستاد بارگذاري نمایند

بانک مهر شعبه  64021126952641ریال به شماره حساب  1،000،000قیمت اسناد و نحوه واریز : در قبال پرداخت -16

  طالقانی

در محل سازمان سیما و منظر  19/12/99روز سه شنبه  11پاکات جهت ارزیابی فنی ساعت ساعت و روز بازگشایی  -17

  تشکیل و پاکات مالی پیمانکارانی که امتیاز الزم را کسب کرده باشند عصر همان روز و در همان مکان بازگشایی می گردد.

-33334008 منظر فضاي سبز شهريرشت میدان فرهنگ . خیابان پرستار ، سازمان سیما و آدرس سازمان :  -18

013  

  سپرده و میزان مناقصه موضوع مختصر شرح

 (ریال)  اولیه برآورد پروژه عنوان

 شرکت سپرده میزان

 صورت واریز به درمناقصه

 نامه یا ضمانت نقد وجه

  بانکی (ریال)

 مدت

  اجراي پروژه
 رشته پایه و

احداث شبکه معابر پارك ساالر مشکات 

 رشت
  ماه 9     457،317،823   9،146،356،452

 پایه پنج

  ابنیه رشته

  


