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آگهي ميپذيرد

96/11/9-96/18438

آگهیمناقصهعمومی (دو مرحله ای ) تجدیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره  - 399484.101 :تاریخ 96.11.08 :
عنوان پروژه

ردیف

 -1-1تهیه مصالح کوهی از نوع آهکی و الشه سنگ(
بدون مواد خاکی) با سایز بندی حداکثر  15اینج مورد نیاز
کارخانه سنگ شکن قدیم ()1

1

 -2-1حمل مصالح کوهی به کارخانه سنگ شکن
شهرداری مورد نیاز کارخانه سنگ شکن قدیم()1

مبلغ مناقصه ( ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه ( ریال)

15.000.000.000

750.000.000

7.500.000.000

375.000.000

مدت اجرا

 9ماه شمسی

 9ماه شمسی

شهرداری اردبیل در نظر دارد تهیه و حمل مصالح کوهی خام مورد نیاز کارخانه سنگ شکن قدیم ( )1و کارخانه سنگ شکن جدید( )2را طبق شرایط ذیل به شرکت
های و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
-1محل تامین اعتبار  :منابع داخلی شهرداری
 -2موضوع مناقصه :تهیه و حمل مصالح کوهی خام مورد نیاز کارخانه سنگ شکن قدیم ()1
 -3محل انجام مناقصه :کارخانه آسفالت شهرداری واقع در جاده اردبیل – کورائیم ( کیلومتر  5جاده کورائیم)
 -4مدت مناقصه  :به مدت  9ماه شمسی
 -5تاریخ دریافت اسناد مناقصه :مناقصه گران واجد شرایط می توانند اسناد مناقصه را تا هفت روز پس از درج در سایت ایران به آدرس www.setadiran.ir :در
مقابل فیش واریزی به مبلغ  100.000ریال به شماره حساب سپهر  0106630749002بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش خریداری کنند
مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است و اطالعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس //:htt :
 iets.mporg.irقابل دسترسی می باشد.
 -6آدرس دریافت اسناد مناقصه :مناقصه گران باید اسناد مناقصه را از سایت ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.irدریافت و در زمان قید شده ارسال نمایند.
 -7شرایط پیمانکاران و مهلت و محل تسلیم پیشنهادها :از شرکت ها و پیمانکاران دارای صالحیت و پروانه از وزارت صنعت  ،معدن و تجارت و یا ارائه سند انتقال
از دفاتر اسناد رسمی کشور دعوت می گردد اسناد مناقصه را تا  14روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت استاد یران نسبت به تکمیل فرمها و ارسال اقدام
نمایند .
 -8مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر  0106630762004بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان
ورزش واریز وتصویر آن در سایت قرار دهید ضمنا جهت سهولت در رسیدگی اصل فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی را در پاکت تضمین ( پاکت
الف) و شرایط و اسناد ارزیابی فنی عالوبر درج در سامانه ستاد یک سری کامل در پاکت ( ب) و مجموع را در پاکت ( لفاف) قرار داده و هر سه پاکت را مهر و موم
نموده و مشخصات کامل شرکت و مناقصه و شماره تلفن را قید نموده و تا ساعت  13آخرین روز تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری مرکز تحویل گردد الزم به ذکر
می باشد این اسناد باید با اسناد ارسال شده از طریق سایت ستاد ایران مطابقت داشته باشد قیمت پیشنهادی در پاکت( ج) از طریق سایت ستاد ایران ارسال گردد.
 -9هزینه درج آگهی های مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد
 -10جهت بازگشایی پاکات مناقصه حداقل باید دو شرکت کننده باشد
-11سایر جزییات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است

حمید لطف اللهیان – شهرداری اردبیل

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شــهرداری چغابل در نظر دارد به اســتناد مادهی  5آییننامهی معامالتی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای مصوب سال
 ، 1396پروژهای عمرانی خود را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمانهای ذیربط واگذار
نماید ،لذا از کلیهی پیمانکاران واجد صالحیت که دارای سابقهی کاری مرتبط و گواهینامهی صالحیت در رشته مربوطه هستند
دعوت میگردد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10روز به دبیرخانهی شهرداری چغابل مراجعه نمایند.
ردیف

برآورد اولیه با کسورات
سهم کارفرما

تامین اعتبار

شماره طرح

مبلغ تضمین

فهرست بهاء سال 96بر اساس رشته

عنوان پروژه

1

آوری و هدایت آبهای سطحی شهر

 2/350/000/000ریال

تملک سرمایه ای

184ل1502001

 117/500/000ریال

آبیاری و زه کشی

2

توسعه فضای سبز شهر چغابل

 2/200/000/000ریال

تملک سرمایه ای

263ل1502001

 110/000/000ریال

ابنیه

3

زیر سازی و اسفالت معابر سطح شهر

 8/636/600/000ریال

تملک سرمایه ای

399ل1502004

 431/830/000ریال

راه و باند

4

پیاده رو سازی

 2/467/600/000ریال

تملک سرمایه ای

399ل1502004

 123/380/000ریال

ابنیه

بازسازی خسارات ناشی از سیالب به کانالهای جمع

توضیحات
پاکت الف :فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی بابت سپردهی شرکت در مناقصه
پاکت ب :اســناد و آگهی مناقصه ،فرم خود اظهاری و آخرین آگهی تغییرات و اساســنامه ی شــرکت ،مدارک مربوط به سوابق
کاری مرتبط با موضوع آگهی ،تعهدنامهی مبنی بر عدم دخالت کارکنان دولت و تصویر صالحیت و ظرفیت کاری شــرکت مهر
و امضاء شده.
پاکت ج  :برگ پیشنهاد قیمت با حروف و عدد ،مهر و امضاء شده
هرســه پاکت جداگانه و دربسته الک و مهر شــده در یک پاکت گذاشته و در مهلت مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید
دریافت نمائید .ضمن ًا آدرس و تلفن شرکت روی پاکت نوشته شود .بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط :
تهیهی اسناد مناقصه پس از انتشار این آگهی میباشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانهی این شهرداری حداکثر ده روز کاری تا پایان وقت اداری پس از انتشار این آگهی
باز گشایی پیشهادها دو روز بعد از مهلت ذکر شده میباشد.
تضمین شــرکت در مناقصه میبایســت به صورت ضمانتنامهی بانکی یا با واریز وجه نقد به حساب سپردهی این شهرداری به
شمارهی  3100005372005نزد بانک ملی شعبه رومشگان ارائه گردد.
رعایت کلیهی مقررات و بخشنامههای شــهرداری ،ســازمان مدیریت و برنامهریزی استان و سایر مقررات حاکم بر پیمانکاران
برای کلیهی متقاضیان الزامی است.
در صورتی که هر یک از برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشــوند ســپردهی آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
به این پیمان هیچگونه تعدیلی تعلق نمیگیرد.
هزینهی آگهی به عهده برندهی مناقصه میباشد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده مسترد میشود.
اعتبار پروژهی فوق به صورت اسناد خزانه اعالم شدهاست.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شدهاست.

رضاقادریکنگاوری ،شهردارچغابل

به اســتناد بند 7صورتجلسه شماره 33شورای اسالمی شهر،شهرداری سرعین در نظر دارد از پیمانکاران
دارای رتبه راه وباند از ســازمان مدیریت وبرنامه بودجه جهت انجام موضوع مناقصه با مشــخصات ذیل
اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می نماید جهت
دریافت اســناد مناقصه در موعد مقرر واوقات اداری به غیر از ایام تعطیل به دبیرخانه شهرداری واقع در
شهرستان سرعین-خیابان ولیعصر مراجعه نمائید.
نام شهر

شهر
سرعین

موضوع مناقصه

محل
اجراء

محل تامین
اعتبار

اجرای حوضچه
استخر
داخل پارک
12هکتاری

شهر
سرعین

جاری

برآورد اولیه

2/477/886/342-

مبلغ سپرده
شرکت در مناقصه

124/000/000-

مبنای قرارداد
براساس فهرست
بهاءراه و باند سال
 96بدون تعدیل و
مابه التفاوت مربوطه

مدت اجراء
کار

4ماه

شماره
مناقصه

96/8

مبلغ ســپرده در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیردر پاکت الف به دســتگاه مناقصه گذار(تا آخر وقت
اداری تحویل اسناد)به دبیر خانه شهرداری تحویل نمایند.
-1رسید بانکی وجه مذکور به شماره 3100002537006بانک ملی
-2ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما
-3شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
-4هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-5سایر اطالعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 96/11/21مهلت تحویل اسناد:تا آخر وقت اداری 96/12/5–زمان بازگشایی پاکات الف وب وج  :ساعت 10صبح روز یک شنبه مورخ 96/12/6
*مدت اعتبار ضمانتنامه سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود.
*درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند.
*مناقصــه گــران مــی تواننــد جهــت رویــت مناقصــه ایــن شــهرداری ودریافت اســناد به ســامانه
 www.setadiran.irمراجعه ودر زمان قید شده ارسال نمایند.
*محل تحویل اسناد :دبیرخانه شهرداری سرعین

نائب حبیبی شهردارسرعین

