آگهی مناقصه اجرای الیه بستر تقویتی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

آگهی مناقصه عمومی

منطقه ویژه اقتصااادی رفساانجان در نظر دارد عملیات اجرای بسااتر تقویتی به مسااا

 300000متر مربع را از

طریق شرک ها و پیمانکاران ( اشخاص قیقی و قوقی ) واجد صال ی به مر له اجرا بگذارد.
الف) کلیات مناقصه:
 - 1مدت انجام کار :یک سال شمسی .
 - 2مبلغ تضامی و نو آن :فی

وارییی به ساا  2223666054بانک تجارت شاببه مرکیی رفسانجان به نام

گروه صنبتی زرینه مس و یا ضمان نامه بانکی مبتبر به مییان دو میلیارد و پانصد میلیون ریال .
 - 3مهل دریاف اسناد مناقصه :از  1401/08/28لغای 1401/09/06
 - 4مهل تحویل اسناد مناقصه :تا ساع  13ظهر 1401/09/08
 – 5بازگشایی پاک ها 1401/09/09
 - 5مدت اعتبار پیشنهادات :دو ماه از تاریخ تحویل پیشنهادات .
 - 6نشانی کارفرما :رفسنجان کیلومتر  20جاده رفسنجان – کرمان ،منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان.
ب) موضوع مناقصه :
موضاو مناقصاه اجرای بساتر تقویتی مطابق با مفاد قرارداد و مشاخصاات فنی پیوسا می باشاد که الزم اسا
شرک کنندگان در مناقصه دقیقا مفاد قرارداد و مشخصات فنی پیوس را مورد توجه قرار دهند.
 -1محل اجرای کار :کیلومتر 20محور رفسنجان -کرمان - ،منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان .
 -2مدت اجرای عملیات :یک سال شمسی
 -3مناقصه گذار  ،کارفرما ،ناظر :شرک زرینه مس سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یا نماینده وی
ج) شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه :
 - 1اسناد مناقصه از تاریخ  1401/08/28لغای  1401/09/06ارائه خواهد شد.
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 - 2پیشنهاد باید در پاکتهای الک و مهرشده " الف "  " " ،و "ج" بشرح زیر تهیه و تحویل گردد(.توضیح اینکه
پاکتهای الف ،

و ج باید جمبا" در پاک ساربساته دیگری گذاشاته شاده و الک و مهر گردد و روی پاک نوشاته

شاود"پیشانهاد برای عملیات اجرای الیه بساتر تقویتی منطقه ویژه اقتصاادی رفسانجان " .نشاانی پیشانهاد دهنده و
تاریخ تسالی پیشانهاد نیی رکر گردد.پاک الک و مهر شاده فول الذکر ( اوی پاک الف ،

و ج) باید داکثر تا

ساع  13ظهر  1401/09/08به دفتر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تسلی گردد.
 - 3شارک کنندگان درمناقصاه باید مطمئ باشاند که اساناد و مدارک قبل از پایان مهل تسالی پیشانهادات به
دفتر منطقه ویژه رسایده و ثب شاده باشاد در غیر اینصاورت هر گونه اشاکالی در خصاوص عدم به موقع رسایدن
مدارک بر عهده مناقصه گر می باشد و منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در ای موارد پاسخگو نخواهد بود .
- 4مدیر عامل و اعضاای هیتت مدیره شارک های شارک کننده در مناقصاه نمی توانند مدیر عامل و یا عضو هیتت
مدیره دیگر شرک های شرک کننده در مناقصه باشند.
 - 5پاکت الف باید محتوی مدارک زیر باشد:
 رزومه و ساوابق کاری مساتند کارکرد شارک و مدیری آن همراه با رضاای کارفرما مبنی برتوانایی علمی و فنیدر زمینه موضو مناقصه .
 اشخاص قوقی موظف به ارائه اسناد شرک و آخری آگهی تغییرات ثبتی شرک می باشند . -6پاکت ب باید محتوی مدارک زیر باشد:
 -تضامی شارک در مناقصاه  :فی

وارییی به ساا  2223666054بانک تجارت شاببه مرکیی رفسانجان به

نام گروه صانبتی زرینه مس و یا ضامان نامه بانکی مبتبر به مییان دو میلیارد پانصاد میلیون ریال که مدت اعتبار
آن  2ماه از تاریخ قرائ پیشنهاد و قابل تمدید به دستور کارفرما باشد.
 - 7پاکت ج باید محتوی مدارک زیر باشد :
 اسناد مناقصه ( کلیه صفحات دریافتی درقالب مناقصه ممهور به مهر و امضای پیمانکار ) پیوس شماره ( : 1مشخصات فنی ) ممهور به مهر و امضای پیمانکار. -پیوس شماره ( : 2برگ پیشنهادی قیم ) که در آن قیم پیشنهادی به عدد و به روف مشخص شده باشد.
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 پیوسا شاماره  ( : 3اصال قرارداد ) که کلیه قسام های خالی آن بدون خ خوردگی تکمیل و تمام صافحاتآن مهر و امضا شده باشد..
 هر نو ضامائ و مدارکی که ببدا" از طرف منطقه ویژه اقتصاادی رفسانجان ارساال شاده باشاد(از قبیل تغییراتدر پاره ای از مشخصات و غیره)
 -کلیه صافحات مربو به مدارک ارساالی در پاکتهای الف ،

و ج باید به مهر و امضاای مجاز شارک پیشانهاد

دهنده رسایده باشاد .در صاورتیکه پاک الف دارای نقص باشاد و یا امتیاز ارزیابی رزومه پیمانکار مورد قبول نباشاد
پاک

و ج باز نخواهد شد و پیشنهاد مربوطه مردود خواهد بود.

 - 8در صااورت عدم ارسااال هرکدام از موارد یاد شااده درپاک الف ،

و ج ترتیب اثری به نرخ پیشاانهادی داده

نخواهد شاد .بدیهی اسا از شارک دادن شارکتهایی که پیشانهاداتشاان فاقد ضامان نامه مقرر در بند کلیات مناقصاه
باشاند در مناقصاه خودداری خواهد شاد .لذا از ارائه شک شاخصای و یا شک شارک یا وجه نقد یا شک مساافرتی
خودداری شود.
 - 9به پیشنهادات مبه و ناقص و مخدوش و مشرو ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 - 10پیمانکار روی برگ پیشانهاد قیمتهای پیشانهادی خود رابه روف خواهد نوشا .پیشانهاد باید بدون قید و
شر و قل خوردگی باشد .
 - 11پیشانهاد دهنده باید کلیه اساناد مناقصاه شاامل اطالعیه اضار ،قرارداد و نقشاه ها و مشاخصاات فنی را که از
کارفرما دریاف می دارد بدون تغییر یا ذف قسامتی از آنها امضااو و ضامیمه پیشانهاد خود نماید و در صاورتیکه
یک یا شند قسام از اساناد مناقصاه به امضاای پیشانهاد دهنده نرسایده باشاند ،تسالی پیشانهاد بمنیله قبول تمام
شرای و اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.
 - 12هر گونه توضایح یا تجدید نظر یا ذف و اضاافه نمودن اساناد و مدارک مناقصاه و نحوه تغییر و تسالی آنها،
کتبا" از سوی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اعالم و جیو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
 - 13منطقه ویژه اقتصاادی رفسانجان ق تغییر ٬اصاالح یا تجدید نظر در اساناد و مشاخصاات را قبل از انقضاای
مهل تساالی پیشاانهاد ها برای خود محفود میدارد و اگر شنی موردی پی

آید مراتب به دعوت شاادگان ابال

می شاود و در صاورتیکه پیشانهادی قبل از ابال مراتب میبور تسالی شاده باشاد پیشانهاد دهنده ق دارد تقاضاای
استرداد آن را بنماید.
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 - 14از آنجا که ممک اساا تجدید نظر یا اصااالح در اسااناد و مشااخصااات مسااتلیم تغییر مقادیر یا قیمتها
باشاد٬دراینصورت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان می تواند آخری مهل دریاف پیشنهادها را با اعالم به پیشنهاد
دهندگان به تبویق اندازد به نحوی که آنان فرصاا کافی برای اصااالح و تجدید نظر در پیشاانهاد خود را داشااته
باشد.
 – 15برنده مناقصاه موظف اسا قبل از شارو به کار برنامه زمان بندی خود را داکثر  5روز پس از برنده شادن
ارائه نماید.
 - 16درصااورت تاخیر غیر مجاز از طرف برنده مناقصااه در اعالم برنامه زمان بندی یا شاارو عملیات اجرایی تا
ساااقف  5روز به ازای هر روز تاخیر مبلغ پنج میلیون ریال تحا عنوان جریماه تاخیر از کارکرد نهاایی وی کسااار
خواهد گردید و در صورت تاخیر بی

از  5روز پس از ضب سپرده وی ،شرک کننده دوم به عنوان برنده مناقصه

اعالم و جه شارو عملیات اجرایی دعوت خواهد شاد .بدیهی اسا ای شارای مشامول برنده دوم و ساوم مناقصاه
نیی می گردد.
 - 17کارفرما در رد یا قبول پیشانهادات رسایده بدون آنکه محتاج به رکر دلیل باشاد مختار خواهد بود و شارک
کنندگان ق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایند .
 - 18پاکات اوی پیشنهاد توس کمیسیون مبامالت منطقه ویژه بازگشایی و تصمی گیری خواهد شد.
 - 19شنانچه به هر عل جلساه بازگشاایی پاکات در موعد مقرر تشاکیل نشاود و یا بنا به تصامی مناقصاه گذار به
زمان دیگری موکول گردد ،متقاضی ق هیچگونه ادعا و اعتراضی در ای خصوص نخواهد داش .
 - 20سااازمان مساائول منطقه ویژه اقتصااادی ،آدرا و شااماره تلفنی که متقاضاای شاارک در مناقصااه در برگ
پیشانهاد قیم رکر می کند جه ابال و غیره مالک عمل قرار می دهد و شنانچه تغییری در آدرا و یا شاماره
تلف متقاضای ایجاد شاود ،باید مراتب را کتباً به منطقه ویژه اعالم نماید ،در غیر ای صاورت منطقه ویژه اقتصاادی
هیچگونه مسئولیتی در ای خصوص نداشته و جبران خسارتهای وارده ببهده متقاضی شرک در مناقصه می باشد.
 - 21شرک در مناقصه و تسلی پیشنهاد به منیله قبول کلیه شرو مطرح در فرم شرک در مناقصه می باشد.
 - 22شنانچه اطال

اصال شاود پیشانهاد دهندگان به ضارر کارفرما با یکدیگر تبانی نموده اند برابر قوانی مربو

با آنان رفتار خواهد شد.
 - 23ضمان نامه ارائه شده باید به مدت دو ماه مبتبر و قابل تمدید باشد.
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 - 24برنده اول در مناقصاه موظف اسا پس از ابال نتیجه مناقصاه ظرف مدت  5روز نساب به انبقاد قرارداد ،
ارائه برنامه زمانبندی و ساپردن تضامی

سا انجام تبهد به مییان  10درصاد مبلغ قرارداد اقدام نموده در غیر

اینصاورت تضامی شارک در مناقصاه وی بدون هیچگونه تشاریفات قضاائی به نفع مناقصاه گذار ضاب خواهد شاد و
مناقصااه گر ق هیچگونه اعتران ندارد و مراتب به نفر دوم ببنوان برنده ابال می گردد .الزم بذکر اساا مراتب
پی

گفته شده شامل نفر دوم و سوم نیی می شود.

 - 25ببد از عقد قرارداد با برنده اول تضمی پیشنهاد دهنده دوم و سوم مسترد می گردد.
 - 26پیمانکار بایستی تی االمکان استفاده از نیروی کار محلی را در اولوی قرار دهد.
 - 27برنده مناقصه ق واگذاری تمام یا قسمتی از موضو قرارداد را بدون اجازه کتبی کارفرما ،مشاعاً یا مفروضاً،
کالً یا جیئاً ،تح هیچ عنوان از قبیل مشاارک  ،نمایندگی ،صالح قول ،وکال و غیره به شاخص یا اشاخاص ثال
(اع از قیقی و قوقی) را ندارد.
 -28هیینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - 29برنده مناقصاه اقرار می نماید که از موضاو مناقصاه و شارای مندرج در ای اطالعیه و اساناد و ضامای آن
اطال کامل داشاته و ضام پذیرش کلیه شارای پی

بینی شاده به عذر عدم اطال نمی تواند هیچ یک از موارد و

شرای را نادیده گرفته و نقض نماید .

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
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