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 نوبت اول -مناقصه آگهی

 شهرداری ویست در نظر دارد جهت اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

 اعتبار:شماره ردیف تامین  نام پروژه : زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر 

 آدرس : معابر شهر ویست مطابق لیست اعلامی شهرداری 20404

 محل تامین اعتبار: ریال 62،،60،،46،202 : مبلغ برآورد تقریبی ماه 6مدت پروژه :  

 ،20،نوع فهرست بهاء :        راه وباند                           سال  شهرداری ویست 

  ندارد                           تعدیل :

تخریب ابر شامل اجرای  کلیات عملیات اجرایی شامل : تخریب مطابق دستور دستگاه نظارت در محل های مورد نیاز، زیر سازی ، اجرای آبرو وجدولگذاری و آسفالت  مع

پشت بند وماهیچه ، نصب آبرو وجدول، اندود قیرسطحی ، اجرای یک لایه آسفالت  بتن مگر ، بتن -خاکریزی  وتراکم(  –بسترسازی  –زیر سازی ) خاکبرداری آسفالت ،

ت ... طبق برآورد ومشخصاسانتیمتر )نوع دانه بندی آسفالت با توجه به نوع معبر وبا هماهنگی دستگاه نظارت مشخص می گردد( و 6( میلیمتر به ضخامت 0،-0با دانه بندی )

 اجرایی.

 ه ارائه رتبه بندی مرتبط با سازمان برنامه وبودجه کشور می باشند.شرکت کنندگان موظف ب -،

 پیمانکاران ملزم به ارائه ی اسناد ومدارک شرکت ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی وسوابق کاری خود قبل از تهیه اسناد میباشند. -4

 قیر مورد نیاز توسط کارفرما تامین وتحویل پیمانکار می گردد. -6

مانت نامه بانکی  به شهرداری تسلیم نمایند . این ضمانت نامه ضمبلغ مورد پیمان را بعنوان تضمین انجام تعهدات پیمان به صورت  %2برنده مناقصه جهت عقد قرار داد باید معادل  -2

 شرایط عمومی پیمان آزاد می گردد. 62طبق ماده 

ر ابه شهرداری ویست واقع در شهرستان خوانس به جز روزهای تعطیل  ،20،/08/04 مورخ شنبه پنج روز  2،تا ساعت  ،20،/،48/0 شنبه مورخیکاز روز  واجدین شرایط می توانند   -2

 نمایند. وبا معرفی نامه کتبی شرکت نسبت به دریافت برگ شرایط وخرید اسناد مناقصه اقدام  ساختمان شهرداری مراجعه –خیابان امام حسین )ع(  -شهر ویست –

 وبه صورت کتبی به شهرداری اقدام نماید. ،20،/08/04ساعت قبل از تاریخ  28در صورت درخواست انصراف پیشنهاد دهنده از شرکت در مناقصه می بایست  -6

 در کمیسیون مناقصه که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز خواهد شد.،20،/0/04،مورخ شنبه  صبح روز 0،پیشنهاد رسیده ساعت  -،

 .پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد به -8

 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است. -0

 هرگاه برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. -0،
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