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اجرای آسفالت محوطه سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان دعوت نامه شرکت در مناقصه  

 مناقصه:ـ موضوع1

مترمربع  3113به مساحت تقریبی نظام مهندسی ساختمان هرمزگان اجرای آسفالت محوطه سازمان   

 شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار:  -1

موجود با توجه به کد خیابان جهت اصالح شیب  آن می باشد و تسطیح و رگالژ تونانموجود که از جنس مصالح  سطحشخم زدن  -
و جداول اجرا شده پروژه  

 متر مکعب جهت تکمیل مصالح مورد نیاز 13به میزان تقریبی اساس  مصالحپخش  وتهیه ، حمل -
% 133آب پاشی و کوبیدن سطح رگالژ شده با تراکم -  
 به میزان حداقل یک کیلوگرم در مترمربع  2MCتهیه حمل و اجرای قیر -
سانتی متر 5به ضخامت تقریبی  310تهیه حمل و اجرای یک الیه آسفالت گرم با دانه بندی -  

 کار: یمحل اجرا -3
سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان –انتهای بلوار دانشگاه  -بندرعباس  

 مدت اجرای کار:  -4
 روز 13

 :شرایط متقاضی-5

 شخصیت حقوقیداشتن -
 گواهینامه صالحیت پیمانکاری مرتبط-
 داشتن امکانات ، تجهیزات مناسب مرتبط با پروژه-
 داشتن تجربه کافی و مرتبط-

 :مدارک مورد نیاز-6

هی تغییرات در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و اساسنامه ، اظهارنامه وآخرین  آگرونوشت مصدق  -
 تعهدآور
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 مصالح ، ماشین آالت و نیروی انسانی:-7
تهیه کلیه مصالح ، تجهیزات ، ماشین آالت ، ابزار ، سوخت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه و همچنین تأمین آب و برق و ... بعهده 

 پیمانکار می باشد.

 تضمین شرکت در مناقصه-8

ریال می باشد که متقاضی می بایست مبلغ مذکور را بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی  333/333/83ه مبلغ تضمین شرکت در مناقص
نزد بانک ملت شعبه میدان دکتر شریعتی بندرعباس بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان و ارائه اصل  85017773به حساب 

 ز به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نماید.فیش واریزی همراه با برگ پیشنهاد قیمت و سایر مدارک مورد نیا

 سایر شرایط-0
 در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها اختیارتام داشته و هیچ گونه ادعا و اعتراضی در این زمینه مسموع نخواهد بود. کارفرما-
 مناقصه ابالغ میگردد. به برندهروز انجام و 15بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز کمترین قیمت حداکثر ظرف مدت  -
 با نرخ مقرر در قرارداد اختیار تام دارد. %15کارفرما در مورد افزایش یا کاهش موضوع قرارداد تا میزان  -
شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزارموضوع نظام نامه مالی و معامالتی سازمان  -

 ختمان می باشد.نظام مهندسی سا
 ترتیب اثر داده نمی شود. یا بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر واصل شود  به پیشنهادهای مبهم و مشروط -
گردیده و به در صورتیکه برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او به نفع سازمان استان ضبط  -

 آیین نامه مالی معامالتی سازمان اقدام خواهد شد. 37یق مذکور در ماده طر
نخواهد شد و در صورتیکه نفر اول از انعقاد قرارداد خودداری نماید و  مسترد سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول -

 قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد.درصد پیشنهاد نفر اول نباشد 5اول و دوم بیش از اختالف نرخ بین نفر 
 تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بالفاصله مسترد میگردد. ،پس از تعیین نفرات اول و دوم و سوم  مناقصه -
 % 5در صورت برنده شدن ارائه گواهی صحت امضاء دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت و نیز تضمین انجام تعهدات به میزان  -

پیشنهادی مطابق با فرمت تعیین شده در آیین نامه تضمین معامالت یا رسید بانکی واریز مبلغ تضمین که آزاد سازی آن با ارائه مبلغ 
سازمان نظام  نزد بانک ملت شعبه میدان دکتر شریعتی بندرعباس بنام 85017773 صورتجلسه تحویل موقت انجام میشود  به حساب

 مهندسی الزامی می باشد.
ت کلیه کسورات قانونی از جمله بیمه و مالیات بعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف به ارائه مفاصا حساب از مراجعه خپردا-

 مربوطه می باشد.
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 قیمت های پیشنهادی بصورت مقطوع بوده و هیچگونه تعدیلی به آن تعلق نمیگیرد. -
 .توسط وی می باشد شده انجاممالک محاسبه صورت وضعیت پیمانکار ، کار -
پرداخت صورت وضعیت پیمانکار در هر مرحله منوط به ارائه نتایج آزمایش های اخذ شده از آزمایشگاه مکانیک خاک مورد تائید  -

 این سازمان می باشد.

بسته به نظر کارفرما توسط آزمایشگاه مورد تائید کارفرما با همکاری پیمانکار و به هزینه  آسفالتانجام آزمایشات تراکم خاک و  -
تست اولیه توسط کارفرما انجام خواهد شد در صورت عدم احراز نتیجه الزم از آزمایشات ، هزینه برچیدن و اصالح مجدد عملیات 

 باشد. اجرایی مربوطه و نیز هزینه آزمایشات مجدد بعهده پیمانکار می
آن  % 53بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر میگردد که با ارائه صورتجلسه تحویل موقت  % 13از هر صورت وضعیت پیمانکار  -

 باقیمانده با ارائه صورتجلسه تحویل قطعی می باشد. % 53آزاد میگردد وآزادسازی  
 تحویل قطعی یک سال پس از تحویل موقت می باشد -
 ن کلیه اسناد و مدارک توسط پیشنهاد دهنده قیمت ضروری می باشد.مهر و امضاء نمود-
 هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.-

 شرایط شرکت در مناقصه:-13
در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته الک و مهر شده که محتوی دو پاکت جداگانه )الف( و )ب( ، می  شرکتداوطلب 

 باشد ، به ترتیب زیر و در موعد مقرر به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نماید.
 قرار داده شوند عبارتند از: (الف)مدارک و اسنادی که می بایست پس از مهر و امضای مجاز تمامی برگه های آن  در پاکت 

 مناقصهتضمین شرکت در -
 دعوتنامه شرکت در مناقصه-
تغییرات در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد  آخرین اساسنامه ، اظهارنامه و آگهیرونوشت مصدق -

 آور
 تصویر برابر با اصل گواهینامه صالحیت پیمانکاری مرتبط با پروژه-
 کلیدی شرکت سوابق اجرایی ، ماشین آالت و تجهیزات ، سوابق کاری و تحصیلی نیروی انسانی متخصص فنی و-

 پاکت )ب(حاوی قیمت پیشنهادی میباشد که در صورت نقص مدارک در پاکت ) الف( از بازگشایی پاکت )ب( خودداری میگردد.
 رقم پیشنهادی قیمت باید برای کل کار و به عدد و حروف در برگه پیشنهاد نوشته شود .-

 سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان
 


