
 
 

 

  وزارت کشور

 استانداري اصفهان

  

  

  )نوبت اول (عمومی اسناد و مدارك مربوط به  مناقصه 

    

  

  سرویس دهی خطوط اتوبوسرانی شهر گز به شهرهاي اصفهان و شاهین شهر با اتوبوس هاي ملکی شهرداري

  

  

  

  

  1397  فروردین



  اسناد و شرایط مناقصه

  ابتداي بلوار معلم -شهر گز برخوار –اصفهان استان  :آدرس  –شهرداري گز برخوار  :مناقصه گزار-1

  شخص حقوقی یا حقیقی است که اسناد مناقصـه را دریافـت و در مناقصـه شـرکت     ):پیشنهاد دهنده (مناقصه گر -2

  . کند می 

  ي کـه پذیرفتـه شـده انـد انتخـاب      مناسبترین قیمت از بـین پیشـنهادها  فرآیندي است که در آن :ارزیابی مالی  -3

  .شود می 

 و خوانـا بـودن    عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد مناقصه و امضاي آنهـا و غیـر مشـروط    :ارزیابی شکلی -4

  .پیشنهاد قیمت 

سرویس دهی خطوط اتوبوسرانی شهر گز به شهرهاي اصفهان و شاهین شهر بـا اتوبـوس هـاي      :موضوع مناقصه -5

  ملکی شهرداري

  :پیوست هاي اسناد مناقصه شامل -6

فرم پیشنهاد  ،سرویس دهی خطوط اتوبوسرانی شهر گز به شهرهاي اصفهان و شاهین شهر    اسناد و مدارك مناقصه 

  قیمت

  : مبلغ ، نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در مناقصه  -7

ی شـهر  سرویس دهی خطوط اتوبوسـران  آیین نامه مالی شهرداریها در نظر دارد 5شهرداري گز برخوار به استناد ماده 

ریـال از محـل    000/000/000/4را با اعتبـار   گز به شهرهاي اصفهان و شاهین شهر با اتوبوس هاي ملکی شهرداري

جهت شرکت در مناقصه کلیـه شـرکت   .  اعتبارات بودجه سالجاري شهرداري به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

( ریـال معـادل    000/000/200 مبلـغ  به  ضوع مناقصهجهت انجام امور مو درصد کل مبلغ برآورد 5 کنندگان بایستی

صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی غیر قابل برگشت و بـدون قیـد و شـرط بـا مـدت       به )دویست میلیون ریال 

ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار براي یـک مـدت    3اعتبار اولیه 

و یا به صورت نقدي بـه   شده باشد اي داخلی به نام شهرداري گز برخوار صادرکه توسط یکی از بانکه ماهه دیگر 3

  .به ضمیمه اسناد مناقصه ارائه نمایند حساب سپرده شهرداري گز برخوار واریزو

  .ده باشدبا سایر اسناد مناقصه تسلیم شکه  تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود :  1تبصره 

  . ماه می باشد 3تاریخ ضمانتنامه بانکی از روزبرگزاري مناقصه به مدت : 2تبصره 

  

   

  

  

  .مورد قبول استقرائت شد و 
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  :طبقه بندي کلی پاکتهاي پیشنهادي -

  .پاکت جداگانه از یکدیگر تنظیم و بصورت الك و مهر شده ارائه گردند 3می بایست در  کلیه پیشنهادها  -1-8

مشـخص  ) ج(و ) ب(و ) الـف (هر یک از پاکتها باید بر حسب موارد دقیقاً و با حروف بـزرگ بـه صـورت     -2-8

  .شوند

و نام دستگاه مناقصـه گـزار بـر روي    ) پیشنهاد دهنده (مناقصه گر و تلفن آدرس و نام  –درج شماره مناقصه  -3-8

  . پاکتها الزامی است
  

  :محتویات پاکتهاي پیشنهادي -9

  :باید حاوي مدارك زیر باشد) پاکت تضمین(فپاکت ال -1-9

  محتوي تضمین شرکت در مناقصه-1

  :پاکت ب باید حاوي مدارك زیر باشد -9- 2 

، در ذیـل کلیـه   ))قرائت شد و مورد قبـول اسـت    (( که عبارت شرایط اختصاصی پیمان،  تصویر اسناد مناقصه -1

  .هاد دهنده رسیده باشدصفحات به مهر و امضاء مجاز پیشن صفحات آن درج و همه 

  مشخصات مناقصه گر شامل نام ، آدرس ، شماره تلفن ، فاکس ، کدپستی ، کد ملی-2

ـ ور شده باشد و به امضاء صاحبان امضاء مهمتصویر اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکتها م- 3 ور هم

  .رکت برسدش) اشخاص حقوقی ( شده باشد و به امضاء صاحبان امضاء تعهد آور 

 ، تصویر روزنامه رسمی کشور حـاوي آخـرین تغییـرات    می بایست با ارائه   مدارك مناقصه دریافت جهت: تبصره  

بـه   مهمور بـه مهـر شـرکت     همگی رزومه شرکت ،افراد شاغل نام و عنوان شغلی اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و

  .شهرداري مراجعه نمایند

  ):پاکت قیمت (پاکت ج  -3-9  

  :باشد زیرپاکت قیمت باید حاوي اطالعات و مدارك  

 .شهردارياعالم قیمت موضوع مناقصه بر حسب فرم پیشنهاد قیمت  -1

 ارائه آنالیز قیمت -2

  ی پاکتهاي قیمت هیچ گونه پیشنهاد تخفیفی از پیشنهاد دهنده قابل قبـول  با توجه به اینکه بعد از بازگشای :تبصره 

مالك تصمیم گیري می باشد ، لذا شرکت پیشـنهاد دهنـده بایـد    ) ج(در پاکت  قیمت هاي مندرج نخواهد شد و

  .قیمت پیشنهادي خودرا با در نظر گرفتن تخفیفات ممکنه اعالم نماید آخرین

  

  .قرائت شد و مورد قبول است
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  :توضیح و تشریح اسناد  -10 

را در باره مشخصات  گونه سوال و نظرخود شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت اسناد ، می توانند هر -1-10

  .تماس بگیرندشهرداري گز برخوار  45721964تلفن  شماره و سایر موارد را با –شرایط مناقصه  –

  با رعایت بند فوق ، در صورت لزوم مناقصه گزار ، جلسه اي را با حضور کلیه شرکت کنندگانی کـه ایـراد    -2-10

  .موضوع و اجراي مناقصه دارند، برگزار می نماید وابهاماتی یکسان در خصوص چگونگی

پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه ملزم به ارائه رضایت نامه معتبر از کار فرما در ارتباط با کارهـاي انجـام    -3-10

  .داده مندرج در رزومه می باشند

  . فین قابل تمدید خواهد بودکه در صورت توافق طر می باشد 31/2/98لغایت  1/3/97پیمان از تاریخ مدت  -4-10

  ):سایر شرایط  –اعاده تضمین   -رد پیشنهادات ( شرایط عمومی مناقصه  -11

پیشنهادهایی که  به یکی از حاالت زیر واصل گردند ، توسط کمیسیون مناقصه مـورد  : موارد رد پیشنهادات  -1-11

  .قبول قرار نگرفته و به مناقصه گران ذیربط اعاده می شوند

  .پیشنهادهایی که مخدوش ، مبهم یا مشروط ارائه شده باشند : الف 

  .پیشنهادهایی که به نحوي از انحا، مغایر با مشخصات و سایر شرایط اسناد مناقصه باشند: ب 

  )به تشخیص کمیسیون مناقصه . ( پیشنهادهایی که بصورت ناقص ارائه شده باشند :ج 

  .یا لغو مناقصه اعاده می شوندپیشنهادهایی که بعلت ضرورت و تجدید : هـ 

  .موارد اعاده تضمین شرکت در مناقصه به ترتیب زیر می باشد -2-11

  11-1کلیه موارد مذکور در بند : الف 

  .تضمین مناقصه گرانی که بر اساس ارزیابی مالی و در مرحله نهایی ، برنده مناقصه نشده اند: ب 

  .فنی و در مرحله نهایی ، برنده مناقصه نشده اند تضمین مناقصه گرانی که بر اساس ارزیابی: ج  

  .موارد ضبط تضمین شرکت در مناقصه به ترتیب زیر می باشد -3-11

  .از ادامه مناقصه صرفنظر نمایند ، زمان تحویل پاکاتتضمین شرکت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گرانی که در :الف  

 ر صورت ارجاع کار بـه وي و امتنـاع برنـده یـاد شـده از ارائـه       تضمین شرکت در مناقصه برنده اول مناقصه د:ب 

  .انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر در این شرایط تضمین 

  و امتنـاع از ارائـه   ) عنـداللزوم  ( مناقصه در صورت ارجاع کـار بـه وي   ، تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم: ج 

  .قرارداد مانند ردیف بتضمین انجام تعهدات و یا انعقاد 

  

  .قرائت شد و مورد قبول است                                                                                                
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 و امتنـاع از ارائـه   ) عنـداللزوم  ( مناقصه در صورت ارجـاع کـار بـه وي    سوم، تضمین شرکت در مناقصه برنده  :د 

  .بنجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد مانند ردیف تضمین ا

  :سایر شرایط عمومی  -4-11

  هیچ یک از پیشنهاد دهندگان مجاز به ارائه بیش از یک پیشنهاد قیمـت نمـی باشـد و در غیـر اینصـورت وفـق        -1

  .رفتار خواهد شد 11-1بند  

  .باشند مناقصه گران نبایستی مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی -2

مبلـغ  % 10برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد بایستی یک فقره ضمانتنامه بانکی بابت تضمین انجام تعهدات معادل  -3

تسلیم نماید در صورت عدم ارائه تضمین انجام تعهـدات از سـوي برنـده     شهرداريکل قرارداد و در مهلت مقرر به 

  .عمل خواهد شد 11-3مناقصه طبق بند 

 غیـر   -ضمانتنامه بانکی مربوطه می بایست توسط یکی از بانکها مورد قبول مناقصه گزار و بصورت غیر مشـروط  -4

       قابل تمدید و بنا به نظر نماینده مناقصه گـزار صـادر و از تـاریخ صـدور حـداقل بـه مـدت یکسـال         –قابل انتقال 

  .باشد معتبر

ه توسط برنده وفق آخرین مصـوبات هیـات وزیـران و مـورد تائیـد      مواردي که تضمین انجام تعهدات ارائه شد -5

  .عمل خواهد شد 11-3کارفرما نباشد حکم عدم تحویل تضمین انجام تعهدات محسوب شده و طبق بند 

  .تامین گردیده است شهرداري مورد نیاز جهت اجراي موضوع مناقصه از طریق منابع مالی اعتبار -6

در  افزایش  میزان خدمات پیمانکـار  قرارداد براساس اعالم نماینده مناقصه گزار و موضوع% 25افزایش یا کاهش  -7

  .طول قرارداد امکان پذیر خواهد  بود

  :نحوه اعالم برنده مناقصه  –چگونگی ارزیابی  -نحوه گشایش پیشنهادها -12

  : مراحل گشایش پیشنهادها به ترتیب زیر خواهد بود : الف 

  قصه در زمان و مکان مقرر در این شرایطتشکیل جلسه کمیسیون منا -1

 گشودن پاکت الف و کنترل آن  -2

گشودن پاکت ب و کنترل آن و جهت بررسی مشخصات فنی تحویلی از طرف شـرکت کننـدگان و کنتـرل     -3

 شرکت کنندگان از نظر صالحیت

یسـیون  و اعالم آن به همه مناقصه گران بعـد از دریافـت صورتجلسـه کم   ) پاکت ج(گشودن پاکتهاي قیمت  -4

 معامالت عالی شهرداري

 تهیه و تنظیم و امضاء صورتجلسه گشایش پیشنهادها با ذکر کلیه موارد توسط کمیسیون مناقصه -5

 
  .مورد  قبول است قرائت شد و
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  :و تعیین برنده مناقصه ) نهایی(ارزیابی : ب

کمیسـیون مناقصـه ایـن     ارزیابی مالی شرکت کنندگانی که پیشنهاد فنی آنها مورد قبول واقع شده ، توسـط  -1

شهرداري صورت خواهد گرفت و مناقصه گري که در مجموع حائز قیمت مناسب باشـد بـه عنـوان برنـده     

 .مناقصه تعیین خواهد شد

ارزیابی فنی شرکت کنندگانی که پیشنهاد فنی آنها مورد قبول واقع شـده ، توسـط کمیسـیون مناقصـه ایـن       -2

که در مجموع حائز قیمت مناسب باشـد بـه عنـوان برنـده     شهرداري صورت خواهد گرفت و مناقصه گري 

  .مناقصه تعیین خواهد شد

مناقصه گري که در مجموع ارزیابی فنی و مالی داراي مناسبترین حالت باشند به عنوان برنده مناقصـه اعـالم    -3

  .میگردند

 )الف ( 12بند )  5وفق ردیف ( پاکتهاي قیمت مناقصه گران در این مرحله گشوده می شود  -4

برنده اول و دوم و سوم مناقصه پس از بررسیهاي فوق الذکر توسط کمیسیون مناقصه تعیین و اعالم خواهـد   -5

 .شد

تعیین برنده دوم و سوم مناقصه در صورتی است که تفاوت قیمت پیشنهادي او با نفر اول مناقصه کمتـر از  : 1تبصره 

  .مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد

رندگان اول و دوم و سوم مناقصه ، تضمین آنان نگهداري و تضمین سایر  شـرکت کننـدگان   پس از تعیین ب: 2تبصره 

  . در مناقصه به آنان مسترد میگردد

  :مراحل ارجاع کاربه برنده مناقصه-  13

شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه می باشد لذا پـس   -1-13

ي بـراي  به برنده مناقصه ، وي باید ظرف مدت حداکثر هفت روز کـار ) توسط نماینده شهرداري ( الغ شهردارياز اب

و امضاء قرارداد حاضر شود تا پس از مبادلـه قـرارداد ، تضـمین شـرکت در مناقصـه        تسلیم تضمین انجام تعهدات

ول از پیشنهاد خود عـدول نمایـد یـا تضـمین      برنده اول و دوم و سوم آزاد گردد در غیر اینصورت و چنانچه برنده ا

   .انجام تعهدات را ارائه ننماید تضمین شرکت در مناقصه وي ضبط خواهد شد

در حالت فوق به برنده دوم ابالغ می شود که ظرف مدت فوق االشاره به منظور ارائه تضمین انجام تعهدات   - 2-13

  صه وي نیز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بدیهی است در و امضاء قرارداد حاضر گردد تا تضمین شرکت در مناق

تضـمین شـرکت در   ) و یا انعقاد قرارداد( صورت عدول وي از پیشنهاد خود و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات 

  .      مناقصه وي نیز ضبط خواهد شد

        

  .ت شد و مورد قبول استقرائ                                                     
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در حالت فوق به برنده سوم ابالغ می شود که ظرف مدت فوق االشاره به منظور ارائه تضمین انجام تعهدات  - 3-13

  و امضاء قرارداد حاضر گردد تا تضمین شرکت در مناقصه وي نیز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بدیهی است در 

تضـمین شـرکت در   ) و یا انعقاد قرارداد( و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات صورت عدول وي از پیشنهاد خود 

  .مناقصه وي نیز ضبط خواهد شد

در صورت ضبط تضمینات نفرات اول و دوم و سوم  ، مناقصه در صورت تشخیص مناقصـه گـزار تجدیـد    : تبصره 

             .خواهد شد

  :مراحل تجدید و لغو مناقصه  -14

  :تجدید این مناقصه عبارتند از  موارد: الف

 امتناع برندگان اول و دوم و سوم مناقصه از انعقاد قرارداد .1

 پایان مدت اعتبار پیشنهادها .2

 .باال بودن قیمتها به نحوي که توجیه اقتصادي آن منتفی گردد .3

  :موارد لغو این مناقصه عبارتند از:ب

  .نیاز به انجام موضوع این مناقصه مرتفع شده باشد.1

  .تغییرات زیادي در اسناد مناقصه الزم باشد وموجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد. 2

  .سیل و مانند آنها –زلزله  –پیشامدهاي غیر متعارف نظیر جنگ . 3

  تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران. 4

  کلیه پیشنهادات قیمت جهت اجراي پیمان بایستی بصورت ریالی باشد -15

  .سوابق عملی در زمینه حمل و نقل عمومی مسافر باشند کلیه شرکت کنندگان باید داراي  -16

بـه دبیرخانـه       01/02/97شـنبه ز پروژه تـا آخروقـت اداري رو  دهندگان باید جهت اخذ مشخصات فنی پیشنهاد -17

  .  شهرداري مراجعه نمایند

بـه دبیـر خانـه     02/02/97شـنبه  یک خـر وقـت اداري روز  پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آ -18

  .محرمانه شهرداري مطابق موارد قید شده در ارائه پاکتها، ارائه نمایند

بازگشـایی و در    03/02/97مـورخ  شـنبه  دو روز 14کلیه پاکتهاي الف و ب پیشـنهاد دهنـدگان  در سـاعت      -19

.                                                                                                                            شدمدارك جهت بررسی فنی تحویل خواهد  بودن تکمیلصورت  

 تـا تـاریخ  پاکتهاي ج پیشنهاد دهندگان پس از اعالم نتیجه فنی، بررسی و تصمیم گیـري خواهـد شـدو نتـایج      -20

               .هد شداعالم خوا   10/2/97

  

  .قرائت شد و مورد قبول است                                                                                                                                
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  .خواهدبود 1/3/97در تاریخ  بر اساس شرایط قرارداد اتوبوس ها و خطوط مذکوربرنامه ریزي تحویل  -21

  انجام می گیرد شهرداري ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی -22

  .مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است -23

  .پرداخت کلیه کسور قانونی به عهده پیمانکار می باشد -24

  .مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما پرداخت می گردد -25

شرکت با شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها بـا موضـوع   داراي  می بایست ر مناقصه الزاماشرکت کنندگان د -26

   .دنباش فعالیت ارائه خدمات حمل و نقل مسافر

  

  

  قرائت شد و بطور کامل مورد قبول بوده                                                                                                                                         محمود بخشی           

  .د شدو رعایت خواه                                                                                                                                                           شهردار گز برخوار           

  مهر و امضاهاي مجاز و تعهد آور  

  )مناقصه گر(                   

  

  

  

  

  


