(شرايط عمومی و اختصاصی شركت در مناقصه عمومی خريد چراغ ال ای دی خیابانی جهت روشنايی بلوار های جديد االحداث در سطح شهر رفسنجان )

بد ینوسیله باطالع می رسان شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شداار  1440مدور  98/12/27شدورای متردرا اسدالمی شدهر
نسبت به برگزاری مناقصه عاومی خری چراغ ال ای دی جهت روشنایی بلوار های ج ی االح اث در سطح شهر اق اا ناای .
مرقاضیان بایسری جهت اطالع از شرایط شرکت در مناقصه در قبال واریز مبلغ  1/000/000ریدال بده حسداب جداری  3100003366005باند

ملدی

ایران ،شعبه شهرداری ،به امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تخری یا بده نادانی  www.rafsanjan.irمراجعده
نااین  .در صورت خری غیر حضوری (دریافت اسناد از طریق سایت شهرداری) فیش مذکور را در پاکت الف تتویل ناایی .
 -1شرکت کنن گان ب ای پیانهادات خود را در پاکرهای الك و مهر ش تسلیم نااین و هر پیانهاد کامل بایسری دارای مترویات ذیل باش :
پاكت الف :حاوی رسی نق ی یا ضاانت نامه بانکی که از مبلغ  551/000/000ریال کارر نباش  .مرقاضیان می توانن وجه نق را به حساب جداری
 3100003594008بناا س پرد شهرداری نزد بان

ملی شعبه شهرداری رفسنجان که ماخصات کامدل پیادنهاد دهند در آن قید شد باشد واریدز

نااین .
تبصر  :1ارائه هر گونه چ

اعم از چکهای بانکی ،تضاینی ،ایران چ

 ،شخصی ،حقوقی ،سفره و غیر به عنوان ضاانت شرکت در مناقصده مجداز

نای باش و در صورت ارایه ،پیانهاد واصله مردود می گردد.
تبصر  :2م ت اعربار ضاانت نامه بانکی شرکت در مناقصه بای  2ما بود و از زمان بازگاایی پاکات مناقصه بای ح اقل  2ما اعربار داشره باش .
پاكت ب :تکایل و مهر و امضاء فرا ماخصات شرکت ،اصل و یا تصویر مص ق اساسنامه ،یا مجوز الزا مرتبط با مناقصه که بای تااا صفتات
و ضاائم مربوطه ماهور به مهر شرکت کنن در مناقصه و امضاء دارن گان حق امضاء مجاز باشن .
تبصر  : 1شرکت کنن

در مناقصه بای دارای سابقه انجاا کارهای مرتبط با موضوع مناقصه بود و رزومه کاری خود را به انضااا سایر م ارك و

سوابق مورد نیاز داخل پاکت ب تتویل دبیر خانه ناای .
پاكت ج  :متروی برگ پیانهاد قیات که مبلغ پیانهادی بای به طور خوانا و واضح و با حروف و ع د نوشره ش و به هارا سایر م ارك مربوطده
به انضااا فرا شرایط شرکت در مناقصه که به امضاء رسی باش .
تبصر  :1پیانهاد رسی

بای از هر حیث برای م ت ح اقل  2ما از زمان بازگاایی پاکات مناقصه معربر باش و ع ا ذکر م ت اعربار و یا م ت

اعربار کارر از م ت فوق الذکر رافع تعه ات برن

مناقصه نخواه بود و از نظر مناقصه گزار م ت اعربار هاان م ت اعربار تعیین ش

در این بن

می باش  .مضافاً به اینکه این م ت برای یکبار دیگر توسط مناقصه گذار قابل تا ی خواه بود.
تبصر  :2مرقاضیان شرکت در مناقصه بایسری پیانهادات خود را به صورتی که در برگ پیانهاد قیات آم است ،ارائه ناای  .ب یهی اسدت هرگونده
شرط و شروطی در قیات پیانهادی مجاز نای باش و در صورت وجود ،پیانهاد واصله مردود اعالا می گردد و هر گونه ادعا و اعرراضدی از جاند
مناقصه گر در این خصوص مساوع نخواه بود.
تبصر  : 3الزا به ذکر است در صورت ع ا ارائه هر ی
گردد.

از م ارك فوق الذکر از بازگاایی دیگر پاکات خودداری و مرقاضی مردود اعالا می

تبصر  :4سه پاکت فوق الذکر که درب تاامی آنها چسبان و به مهر و امضاء شرکت کنن در مناقصه ماهور گردی است ،بای درون ید
پاکت مناس

فقدر

قرار داد شون و الزا بذکر است درب پاکت فوق بایسری حرااً الك و مهر و پادت آن ،ماخصدات کامدل ،آدرس قدانونی و شداار

تلفن شرکت کنن در مناقصه و هاچنین عنوان مناقصه قی گردد.
 -2شرکت کنن گان در مناقصه بای پیانهادات خود را ح اکثر تا پایان وقت اداری مور

 1400/01/07بده دبیرخانده شدهرداری مرکدزی تسدلیم و

رسی دریافت نااین .
 -3پاکات حاوی پیانهاد در تاریخ  1400/01/08توسط هیئت عالی معامالت شهرداری بازگاایی و تصایم گیری خواه ش .
تبصر  :1در صورت تسلیم پاکات پیانهادی و انصراف از شرکت در مناقصه ،مناقصه گر باید مراتد

انصدراف خدود را کربداً تدا پایدان وقدت اداری

مور  1400/01/07به مناقصه گذار اعالا ناای در غیر اینصورت پاکدات پیادنهادی در جلسده هیدات عدالی معدامالت بازگادایی وتصدایم گیدری
خواهن ش و هرگونه ادعایی در این خصوص مساوع نخواه بود.
تبصر  :2چنانچه به هر علت جلسه بازگاایی پاکات در موع مقرر تاکیل ناود و یا بنا به تصایم شهرداری به زمان دیگری موکول گردد ،مرقاضدی
حق هیچگونه ادعا و اعرراضی در این خصوص نخواه داشت.
 -4شهرداری ،آدرس و شاار تلفنی که مرقاضی شرکت در مناقصه در برگ پیانهاد قیات ذکر می کن جهت ابالغ و غیر مدالك عادل قدرار مدی
ده و چنانچه تغییری در آدرس و یا شاار تلفن مرقاضی ایجاد شود ،بای مرات را کرباً به شهرداری اعدالا نااید  ،در غیدر ایدن صدورت شدهرداری
هیچگونه مسئولیری در این خصوص ن اشره و جبران خسارتهای وارد به شهرداری بعه مرقاضی شرکت در مناقصه می باش .
 -5به پیانهادات مبهم ،مخ وش ،ماروط ،فاق سپرد  ،سپرد کارر از  5درص مبلغ پیانهادی کل و یا آنکه بع از مهلت مقرر رسی باش ترتی
اثر داد نخواه ش .
 -6شهرداری در رد یا قبول هر ی

از پیانهادها مخرار است.

 -7شرکت در مناقصه و تسلیم پیانهاد به منزله قبول کلیه شروط مصرح در فرا شرکت در مناقصه می باش .
 -8شرکت کنن با اطالع و وقوف کامل از مفداد اصدل  141قدانون اساسدی و الیتده قدانونی راجدع بده مندع م اخلده وزراء و ناایند گان مجلسدین و
کارمن ان دولت در معامالت دولری و کاوری مصوب  1337/10/22اقرار و اعالا می ارد که مااول قانون مذکور و مترومیت های اجرااعی ،مندع
اشرغال به کار یا حرفه خاص و مانوعیت انعقاد قرارداد از جان
نخواه ش و مسئولیت عواق

مقامات صالح نای باش و در صورتیکه خالف این امر مترز شدود ،قدرارداد منعقد

ناشی از آن بعه وی خواه بود و سپرد شرکت در مناقصه وی بده نفدع شدهرداری ضدبط خواهد شد و هدر گونده

ادعایی و اعرراضی در این خصوص مساوع نخواه بود.
 -9سپرد نفرات اول تا سوا شرکت کنن گان در مناقصه تا انعقاد قرارداد با برن

نزد شهرداری باقی خواه مان و چنانچه برن

مناقصه از تاریخ

ابالغ ح اکثر تا  10روز حاضر به انعقاد قرارداد ناود سپرد وی به نفع شهرداری ضبط و در صورت لزوا قرارداد با نفر بع ی منعق خواه گردی
و چنانچه برن گان دوا و سوا نیز ظرف مهلت  10روز پس از ابالغ حاضر به عق قرارداد ناون سپرد آنان نیز به نفع شهرداری ضبط وطبق ضوابط
اق اا خواه ش .
 -10پس از تعیین برن مناقصه و ابالغ به ایاان ،برن موظف است ح اکثر ظرف م ت ی

هفره از تاریخ ابالغ مذکور ،معادل  10درص کل مبلغ

پیانهادی را بانظور تضاین حسن انجاا تعه ات ،بصورت نق ی و یا ضاانت نامه بانکی معربر تسلیم شهرداری ناای  .ب یهی اسدت در صدورت عد ا

ارائه تضاین حسن انجاا تعه ات در موع مقرر ،امضاء نکردن قرارداد و یا نپذیرفرن هر ی
مناقصه برن به نفع شهرداری ضبط خواه گردی و هر گونه ادعا و اعرراضی از جان

از مفاد قرارداد و یا اسناد مناقصده ،تضداین شدرکت در

برن مناقصه در این خصوص مسداوع نخواهد بدود .بد یهی

است در صورت انصراف برن اول در خصوص نفرات دوا وسوا نیز دقیقاً موارد فوق لتاظ می گردد.
 -11پرداخت کسور قانونی اعم از بیاه ،مالیات و غیر بعه پیاانکار می باش و مطابق با آئین نامده مدالی شدهرداری هدا و سدایر مقدررات حداکم از
صورت وضعیت های پیاانکار کسر خواه ش .
 -12کلیه قطعات  ،چراغها ولوازا موضوع مناقصه بای دارای اسران ارد الزا وم ت گارانری به م ت  2سال تضاین گردد.
 -13به این قرارداد هیچگونه تع یل و افزایش قیاری تعلق نای گیرد .پیاانکار موظف است رون ترقی قیارها را تا اجرای کامل موضوع قرارداد در
پیانهاد خود در نظر گرفره و از این بابت هیچگونه وجه اضافه ای به پیاانکار پرداخت نخواه ش .
 -14هرگا شهرداری اطالع حاصل ناای که پیانهاد دهن گان با هم تبانی کرد ان  ،مطابق قوانین و مقررات با آنها رفرار خواه ش .
 -15پرداخت کلیه هزینه ها از جاله بارگیری ،حال وتخلیه در متل تعیین ش توسط شهرداری رفسنجان به عه پیاانکار خواه بود که پیاانکار
موظف است هزینه های مذکور را در قیات پیانهادی خود لتاظ ناای .
 -16پیاانکار در تهیه و ارائه پیانهاد قیات ،سود مورد نظر و تااا هزینه های ناشی از مفاد بن های شرایط حاضر را در نظر گرفره و بع اً از هیچ بابدت
حق درخواست هیچگونه اضافه پرداخری ن ارد .به عبارت دیگر به این قرارداد هیچگونه تع یل و افزایش قیاری تعلق نخواه گرفت.
 -17پیاانکار تائی می ناای که هنگاا تسلیم پیانهاد مطالعات کافی را انجاا داد و هیچ موردی باقی ناان کده بعد اً در مدورد آن اسدرناد بده جهدل
خود ناای .
ردیف

شرح کاال

تع اد

قیات واح

قیات برآورد

1

چراغ w140 ،led ،1700lm ، k6500

220ع د

26/000/000ریال

 5/720/000/000ریال

2

چراغ w104 ،led ،12500lm ، k6500

230ع د

 23/000/000ریال

 5/290/000/000ریال

قیات پیانهادی

جاع کل مبلغ برآورد اولیه

 11/010/000/000ریال

جاع کل قیات پیانهادی ب ون احرساب مالیات بر ارزش افزود

 .......................................................ریال

جاع کل قیات پیانهادی با احرساب مالیات بر ارزش افزود

 .......................................................ریال

ب ینوسیله  ...........................................................بعنوان مناقصه گر ضان مطالعه دقیق شدرایط عادومی و اخرصاصدی شدرکت در مناقصده عادومی
خری چراغ ال ای دی جهت روشنایی بلوار های ج ی االح اث در سطح شهر اعالا می ارد کلیه مفاد مصرح در این فرا را تائی و قبدول نادود و
جزء الینف

قرارداد می باش و هر گونه ادعا و اعرراضی از جان

پيشنهاد دهنده
مهر و امضاء

مناقصه گر در این خصوص مساوع نخواه بود.
كارفرما  -شهرداري رفسنجان
محمدمختاري  -سرپرست شهردار رفسنجان

