شرايط عمومی و اختصاصی شركت درتجديد مناقصه عمومی جمع آوری شبکه برق هوايی واجرای شبکه زيرزمینی خیابان انقالب شهر رفسنجان

بدینوسیله باطالع می رساند شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره  1119مورخ  99/12/27شورای محترر اسرالمی شرهر نسره

بره

برگزاری تجدید مناقصه عمومی جمع آوری شهکه برق هوایی واجرای شهکه زیرزمینی خیابان انقالب اقدا نماید.
متقاضیان بایستی جه

اطالع از شرایط شرک

در مناقصه در قهال واریز مهلغ  1/000/000ریال به حساب جراری  3100003366005بانر

ملری ایررانع شر هه

شهرداریع به امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یرا بره ننرانی  www.rafsanjan.irمراج ره نماینرد .در ررور
خرید غیر حضوری (دریاف
 -1شرک

شهرداری) فیش مذکور را همراه پاک

اسناد از طریق سای

تحویل نمایید.

کنندگان باید پینن هادا خود را در پاکتهای الك و مهر شده تسلیم نمایند و هر پیننهاد کامل بایستی دارای محتویا ذیل باشد:

پاكت الف :حاوی رسید نقدی یا ضمان

نامه بانکی که از مهلرغ  800/000/000ریرال کمترر نهاشرد .متقاضریان مری تواننرد وجره نقرد را بره حسراب شرماره

 3100003594008بنا سپرده ش هرداری نزد بان
تهصره  :1ارائ ه هر گونه چ

ملی ش هه شهرداری رفسنجان که منخصا کامل پیننهاد دهنده در آن قید شده باشد واریز نمایند.

اعم از چکهای بانکیع تضمینیع ایران چ

ع شخصیع حقوقیع سفته و غیره به عنوان ضمان

شررک

در تجدیرد مناقصره مجراز

نمی باشد و در رور ارایهع پیننهاد وارله مردود می گردد.
نامه بانکی شرک

تهصره  :2مد اعتهار ضمان

در مناقصه باید  2ماه بوده و از زمان بازگنایی پاکا مناقصه باید حداقل  2ماه اعتهار داشته باشد.

پاكت ب :تکمیل و مهر و امضاء فر منخصا شرک ع ارل و یا تصویر مصدق اساسنامهع آخرین آگهی تغییرا آنع تائیدیه رالحی
و امور اجتماعیع که باید تما رفحا و ضمائم مربوطه ممهور به مهر شرک
تهصره  :1شرک

کننده در مناقصه باید دارای ظرفی

ایمنی از اداره کار

کننده در مناقصه و امضاء دارندگان حق امضاء مجاز باشند.

کاری مجاز به شرح مندرج در گواهینامه رالحی

پیمانکاری باشد .در غیر اینصور در مناقصه مردود

و هر گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص مسموع نخواهد بود.
تهصره  :2شرک

کننده در مناقصه باید حداقل دارای  2سال سابقه انجا کارهای مرتهط با موضوع مناقصه بوده و رزومه کاری خود را به انضما سایر مدارك
ب تحویل دبیر خانه نماید.

و سوابق مورد نیاز داخل پاک

پاكت ج  :محتوی برگ پیننهاد قیم که مهلغ پیننهادی باید به طور خوانا و واضح و با حروف و عدد نوشته شده و به همراه سایر مدارك مربوطه به انضما
فر شرایط شرک

در مناقصه که به امضاء رسیده باشد.

تهصره  :1پیننهاد رسیده باید از هر حیث برای مد  2ماه از تاریخ ت یین شده برای تسلیم پیننهادا م تهر باشد و عد ذکر مد اعتهار و یا مد اعتهار کمتر
از مد فوق الذکر رافع ت هدا برنده مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مد اعتهار همان مد اعتهار ت یین شده در این بند می باشد .مضافاً به اینکه
این مد برای یکهار دیگر توسط مناقصه گذار قابل تمدید خواهد بود.
تهصره  :2متقاضیان شرک
شروطی در قیم

در مناقصه بایستی پیننهادا خود را به رورتی که در برگ پیننهاد قیم

آمده اس ع ارائه نماید .بدیهی اسر

هرگونره شرر و

پیننهادی مجاز نمی باشد و در رور وجود ع پیننهاد وارله مردود اعال می گردد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب مناقصه گر در این

خصوص مسموع نخواهد بود.
تهصره  : 3الز به ذکر اس

در رور

عد ارائه هر ی

از مدارك فوق الذکر از بازگنایی دیگر پاکا

خودداری و متقاضی شرک

در مناقصه مردود

اعال می گردد.
تهصره  : 4سه پاک

فوق الذکر که درب تمامی آنها چسهانده و به مهر و امضاء شرک

تحویل مناسب قرار داده شوند و الز بذکر اس
شرک

درب پاک

کننده در مناقصه و همچنین عنوان مناقصه قید گردد.

کننده در مناقصه ممهور گردیرده اسر ع بایرد درون یر

فوق بایسرتی حتمراً الك و مهرر و پنر

فقرره پاکر

آنع منخصرا کامرلع آدرس قرانونی و شرماره تلفرن

 -2شرک

کنندگان در مناقصه باید پیننهادا خود را حداکثر تا پایان وق

اداری مورخ  1400/02/27به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم و رسید دریافر

نمایند.
 -3پاکا حاوی پیننهاد توسط هیئ

عالی م امال شهرداری بازگنایی و تصمیم گیری خواهد شد.

تهصره  :1در رور تسلیم پاکا پیننهادی و انصراف از شرک

در مناقصهع مناقصره گرر بایرد مراترب انصرراف خرود را کتهراً ترا پایران وقر

اداری مرورخ

 1400/02/27به مناقصه گذار اعال نماید در غیر اینصور پاکا پیننهادی در جلسه هیأ عالی م امال بازگنایی و تصمیم گیری خواهند شد و هرگونره
ادعایی در این خصوص مسموع نخواهد بود
تهصره  : 2چنانچه به هر عل

جلسه بازگنایی پاکا در موعد مقرر تنکیل ننود و یا بنا به تصمیم شهرداری بره زمران دیگرری موکرول گررددع متقاضری حرق

هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهد داش .
 -4شهرداریع آدرس و شماره تلفنی که متقاضی شرک

در مناقصه در برگ پیننهاد قیم

ذکر می کند جه

ابالغ و غیرره مرالك عمرل قررار مری دهرد و

چنانچه تغییری در آدرس و یا شماره تلفن متقاضی ایجاد شودع باید مراتب را کتهاً به شهرداری اعال نمایدع در غیر این رور شهرداری هیچگونه مسرئولیتی
در این خصوص ن داشته و جهران خسارتهای وارده به شهرداری ب هده متقاضی شرک
 -5به پیننهادا

در مناقصه می باشد.

مههمع مخدوشع منرو ع فاقد سپردهع سپرده کمتر از  5دررد مهلغ برآورد کل و یا آنکه ب د از مهل

مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده

نخواهد شد.
 -6شهرداری در رد یا قهول هر ی

از پیننهادها مختار اس .
در مناقصه می باشد.

 -7شرک

در مناقصه و تسلیم پیننهاد به منزله قهول کلیه شرو مصرح در فر شرک

 -8شرک

کننده با اطالع و وقوف کامل از مفاد ارل  141قانون اساسی و الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسرین و کارمنردان دولر

در م امال دولتی و کنوری مصوب  1337/10/22اقرار و اعال میدارد که منمول قانون مذکور و محرومی
خاص و ممنوعی

های اجتماعیع منرع اشرتغال بره کرار یرا حرفره

ان قاد قرارداد از جانب مقاما رالح نمی باشد و در رورتیکه خالف این امر محرز شودع قرارداد من قد نخواهد شرد و مسرئولی

ناشی از آن ب هده وی خواهد بود و سپرده شرک

عواقرب

در مناقصه وی به نفع شهرداری ضهط خواهد شد و هر گونه ادعایی و اعتراضی در ایرن خصروص مسرموع

نخواهد بود.
 -9سپرده نفرا اول تا سو شرک

کنندگان در مناقصه تا ان قاد قرارداد با برنده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مناقصه از تاریخ ابالغ حداکثر

تا  7روز حاضر به ان قاد قرارداد ننود سپرده وی به نفع شهرداری ضهط و در رور لزو قرارداد با نفر ب دی من قد خواهد گردید و چنانچه برندگان دو و
سو نیز ظرف مهل  7روز پس از ابالغ حاضر به عقد قرارداد ننوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضهط خواهد شد.
 -10پس از ت یین برنده مناقصه و ابالغ به اینانع برنده موظف اس حداکثر ظرف مد ی
را بمنظور تضمین حسن انجا ت هدا ع بصور نقدی و یا ضمان

هفته از تاریخ ابالغ مذکورع م ادل  10دررد کل مهلغ پیننهادی

نامه بانکی م تهر تسلیم شهرداری نماید .بدیهی اس

انجا ت هدا در موعد مقررع امضاء نکردن قرارداد و یا نپذیرفتن هر ی

در رور عد ارائره تضرمین حسرن

از مفاد قرارداد و یا اسناد مناقصهع تضمین شرک

ضهط خواهد گردید و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب برنده مناقصه در این خصوص مسموع نخواهد بود .بدیهی اس

در مناقصه برنده به نفع شرهرداری
در ررور انصرراف برنرده اول در

خصوص برندگان ب دی (در رور وجود) نیز دقیقاً موارد فوق لحاظ می گردد.
 -11پرداخ

کسور قانونی اعم از بیمهع مالیا و غیره ب هده پیمانکار می باشد ومطابق با آئین نامه مالی شهرداریها وسایر مقررا حاکم از رور وض ی

های پیمانکار کسر خواهد شد.

 -12پیمانکار موظف اس
تخصصی و فنی و تح

موضوع قرارداد را براساس دستور کارها و نقنه های ابالغی کارفرماع به نحو احسن و مطابق با استاندارد های

کلیه عملیا

نظر دستگاه نظار ع با بهترین روش و وسایلع بوسیله کارکنان مجربع با مهار

انجا داده و بگونه ای عمل نماید که

و جدی

احتیاج به تغییر عملیا در حین اجرا نداشته و باعث افزایش بهای کل کار ننود.
 -13برنده مناقصه حق واگذاری تما یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون اجازه کتهی کارفرماع مناعاً یا مفروضاًع کالً یا جزئاًع تح
منارک ع نمایندگیع رلح حقوقع وکال

و غیره به شخص یا اشخاص ثالث (اعم از حقیقی و حقوقی) را ندارد .برنده مناقصه موظف اس

اجازه کتهی کارفرماع حق واگذاری نما یا قسمتی از موضوع قرارداد را به پیمانکار یا پیمانکاران جزء داشته باشدع موارد ذیل را رعای
 -13-1رالحی

هیچ عنوان از قهیل
در رورتیکه با

نماید.

پیمانکار یا پیمانکاران جزء باید حتماً به تایید دستگاه نظار برسد.

 -13-2پیمانکار موظف اس

در رور بکارگیری پیمانکار یا پیمانکاران جزءع ی

نسخه از قرارداد فی مابین را تحویل دستگاه نظار نماید.

 -13-3پیمانکار یا پیمانکاران جزء موظف به اجرای دستورا دستگاه نظار می باشند.
 -13-4کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص پیمانکار یا پیمانکاران جزء ندارد.
 -14پیمانکار موظف اس

بر اساس قوانین و مقررا

سازمان تامین اجتماعیع کلیه کارگران و عوامل خود را بیمه نموده و رور

بیمه این کارکنان را هر ماهه طهق قانون تامین اجتماعی به ش هه مربوطه ارسال و رسید دریاف
طول مد قرارداد رعای
و عوامل خود را نزد شرک
کارفرما تسلیم نماید و نسه

حقوق و دستمزد و حق

نماید .همچنین پیمانکار باید کلیه موارد ایمنی و حوادث را در

نموده و قهل از شروع کارع کلیه عملیا موضوع قراردادع کارگاهع امکانا و تجهیزا ع ماشین و ابزار آال کار و کلیه کارگران
بیمه ای که رالحی
به رعای

آن مورد تایید دستگاه نظار

و کارفرما می باشدع بیمه کامل مسئولی

نظاما دولتی و آئین نامه های راهنمایی و رانندگی و حفاظ

فنی و بهداش

نماید و بیمه نامه مذکور را به

کارع نصب عالئم هندار دهنده و خطر

از قهیل نوار اخطار زرد رنگع فالشرع قندیلع تابلو و وسائل حفاظتی و عندالزو حصار کنی محوطه کارگاه اقدا نماید و در رور

بروز هر گونه حوادث

احتمالی (اعم از حوادث ناشی از کار و غیره از جمله برق گرفتگیع خفگیع نقص عضوع و غیره کلیه کارگران و اشخاص ثالث)ع مسئولی

جهران کلیه

خسارتها و عواقب ناشی از آن (اعم از مالی و جانی) و یا هر گونه طرح د عوی (اعم از کیفری و مدنی) ب هده وی خواهد بود .مضافاً به اینکه پرداخ

کلیه

هزینه های فوق الذکر نیز ب هده پیمانکار می باشد.
 -15پیمانکارانی که ب ل
اس

حق شرک

قصور یا تقصیر در انجا وظایف محوله در سالهای گذشته قرارداد آنها فسخ شده و یا عملکرد آنان مطلوب و رضای

در مناقصه را نداشته و در رور شرک

در مناقصه از بازگنایی پاکا خودداری خواهد شد.

 -16به این قرارداد هیچگونه ت دیل و افزایش قیمتی ت لق نمی گیرد .پیمانکار موظف اس
امکانا

و تجهیزا ع م اشین و ابزار آال

بخش نهوده

روند ترقی قیمتها (تغییر و افزایش نرخ مصالحع لواز و وسایلع

کارع دستمزدها و غیره) را تا اجرای کامل موضوع قرارداد در پیننهاد خود در نظر گرفته و از این باب

هیچگونه

وجه اضافه ای به پیمانکار پرداخ نخواهد شد.
 -17هرگاه شهرداری اطالع حارل نماید که پیننهاد دهندگان با هم تهانی کرده اندع مطابق قوانین و مقررا با آنها رفتار خواهد شد.
 -18پرداخ

کلیه هزینه های مربو به تهیهع خرید ع بارگیری ع حمل وتخلیه کلیه مصالحع لواز و وسایلع امکانا

و تجهیزا ع ماشین و ابزار آال

کارع

تهیه و تامین کارگاه و تجهیز و برچیدن آنع تامین ساختمان اعم از اداری و غیرهع آبع برقع گازع تلفنع سوخ ع ایاب و ذهابع حقوق و مزایای کلیه
کارگران و پرسنل و بیمه مسئولی مدنی در قهال کارگران و اشخاص ثالث و سایر وسایل مورد نیاز جه اجرای عملیا موضوع قراردادع با هماهنگی و تایید
دستگاه نظار ع ب هده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه ت هدی در این خصوص ندارد .مضافاً به اینکه پرداخ
پیمانکار می باشدو پیمانکار موظف اس

کلیه هزینه های فوق الذکر ب هده

کلیه هزینه های مذکور را در برآورد قیم خود لحاظ نماید.

 -19کارفرما میتواند در رور عد کارائی و یا عملکرد نامطلوب پیمانکارع قرارداد را بصور یکطرفه فسخ و خسار وارده را از محل تضمین و یا هر نوع
مطالها و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد ورول نماید.

 -20مد اجرای موضوع قرارداد از تاریخ ابالغ  2ماه می باشد.
 -21کارفرما می تواند بر اساس قوانین و مقررا ع  25دررد از کل مهلغ قرارداد را ب نوان پیش پرداخ
و در رور تائید دستگاه نظار ) به پیمانکار جه
رور وض ی

شروع کار موضوع قرارداد پرداخ

در قهال اخذ تضمین م تهر بانکی و مورد تائید کارفرما

نماید .بدیهی اس

و ترأخیر در پرداخر

عد واریز پیش پرداخر

های پیمانکارع دلیلی بر تاخیر در شروع عملیا اجرایی موضوع قرارداد و یا ت طیل نمودن قسمتی و یا تما کارگاه نمری باشرد و در ررور

بروز این امرع تأخیرا از جانب کارفرماع غیر مجاز تلقی شده و کارفرما می تواند این تاخیرا را بر اساس شرایط قرارداد محاسهه و از محل تضرمین و یرا هرر
نوع مطالها و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد ورول نماید.
 -22پیمانکار مکلف اس قهل از شروع اجرای عملیا موضوع قرارداد هماهنگی های الز با ادارا آبع برقع گازع مخابرا و واحد های تاسیسا و برقع
انفورماتی

ع سازمان سیماع منظر و فضای سهز شهری و حوزه م اون

خدما شهری را تح

نظر دستگاه نظار ب مل آورد.

 -23پیمانکار مقر اس که از جمیع قوانین و مقررا مربو به کارع بیمه های اجتماعیع مالیاتهاع عوارض و دیگر قوانین و مقررا که در تاریخ تسلیم پیننهاد
و ان قاد قرارداد م مول و مجری بوده اس ع کامالً مطلع بوده و مت هد می گردد که همه آنها را رعای

عرد رعایر

نمایرد .در هرر حرال مسرئولی

قروانین و

مقررا یاده شده ب هده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 -24پیمانکار در تهیه و ارائه پیننهاد قیم ع سود مورد نظر و تما هزینه های ناشی از مفاد بندهای شرایط حاضر را در نظرر گرفتره و ب رداً از هریچ بابر
درخواس

حرق

اضافه پرداختی ندارد .به عهار دیگر به این قرارداد هیچگونه ت دیل و افزایش قیمتی ت لق نخواهد گرف .

 -25پیمانکار تائید می نماید که هنگا تسلیم پیننهاد مطال ا کافی را انجا داده و هیچ موردی باقی نمانده که ب داً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
 -26الز به توضیح اس

پیننهاد قیم

ردیف

می بایس

بر اساس برآورد قیم

آیتم های پیوس

که توسط امور برق رفسنجان محاسهه شده می باشد.
قیم

شرح

برآورد

1

جمع آوری شهکه برق هوایی خیابان فردوس

----------

 00000000000000ریال

2

اجرای شهکه برق بصور زمینی

----------

 000000000000ریال

3

مهلغ کل برآورد

16/000/000/000

 00000000000ریال

جمع کل مهلغ پیننهادی بدون احتساب مالیا بر ارزش افزوده

 000000000000000000000ریال

جمع کل مهلغ پیننهادی با احتساب مالیا بر ارزش افزوده

 000000000000000000000ریال

پیننهادی

بدینوسیله  .................................................................................................ب نوان مناقصه گر ضمن مطال ه دقیق شرایط عمومی و اختصاری شرک
تجدید مناقصه عمومی جمع آوری شهکه برق هوایی واجرای شهکه بصور
نموده و جزء الینف

در

زمینی خیابان انقالب اعال میدارد کلیه مفاد مصرح در این فر را تائید و قهول

قرارداد می باشد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب مناقصه گر در این خصوص مسموع نخواهد بود.

پيشنهاد دهنده

كارفرما  -شهرداري رفسنجان

مهر و امضاء

محمد مختاري -شهردار رفسنجان

