مناقصه اجرای جدول های بتنی پیش ساخته بتنی

آگهی مناقصه عمومی

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در نظر دارد عملیات اجرای جدول بتنی پیش ساخته معابر فاز توسعه به
طول 85000متر را از طریق شرکت ها و پیمانکاران ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) واجد صالحیت به مرحله اجرا
بگذارد.
الف) کلیات مناقصه:
 - 1مدت انجام کار :یک سال شمسی .
 – 2تضمین شرکت در مناقصه :فیش واریزی به حساب  2223666054بانک تجارت شعبه مرکزی رفسنجان به
نام گروه صنعتی زرینه مس و یا ضمانت نامه بانکی معتبر به میزان یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال .
 - 3مهلت دریافت اسناد مناقصه :از  1401/08/28لغایت 1401/09/06
 - 4مهلت تحویل اسناد مناقصه :تا ساعت  12ظهر 1401/09/08
 – 5بازگشایی پاکت 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 :
– موضوو مناقصوه اجرای جدول های بتنی پیش سواخته مطابق با مفاد قرارداد و مشوخصوات فنی پیوسوت می باشود
که الزم است شرکت کنندگان در مناقصه دقیقا مفاد قرارداد و مشخصات فنی پیوست را مورد توجه قرار دهند.
 -2محل اجرای کار :کیلومتر 20محور رفسنجان -کرمان - ،منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان .
 -3مدت اجرای عملیات :یک سال شمسی
 -4مناقصه گذار  ،کارفرما ،ناظر :شرکت زرینه مس سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یا نماینده وی
ج) شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه :
 - 1اسناد مناقصه از تاریخ  1401/08/28لغایت  1401/09/06ارائه خواهد شد.
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 - 2پیشنهاد باید در پاکتهای الک و مهرشده " الف "  " ،ب" و "ج" بشرح زیر تهیه و تحویل گردد(.توضیح اینکه
پاکتهای الف  ،ب و ج باید جمعا" در پاکت سربسته دیگری گذاشته شده و الک و مهر گردد و روی پاکت نوشته
شود"پیشنهاد برای عملیات اجرای جدول های پیش ساخته بتنی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان " .نشانی پیشنهاد
دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نیز ذکر گردد .پاکت الک و مهر شده فوق الذکر (حاوی پاکت الف  ،ب و ج) باید
حداکثر تا ساعت  13ظهر  1401/09/08به دفتر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان تسلیم گردد.
 - 3شرکت کنندگان درمناقصه باید مطمئن باشند که اسناد و مدارک قبل از پایان مهلت تسلیم پیشنهادات به
دفتر منطقه ویژه رسیده و ثبت شده باشد در غیر اینصورت هر گونه اشکالی در خصوص عدم به موقع رسیدن
مدارک بر عهده مناقصه گر می باشد و منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در این موارد پاسخگو نخواهد بود .
- 4مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های شرکت کننده در مناقصه نمی توانند مدیر عامل و یا عضو هیأت
مدیره دیگر شرکت های شرکت کننده در مناقصه باشند.
 - 5پاکت الف باید محتوی مدارک زیر باشد:
 رزومه و سوابق کاری مستند کارکرد شرکت و مدیریت آن همراه با رضایت کارفرما مبنی برتوانایی علمی و فنیدر زمینه موضو مناقصه .
 اشخاص حقوقی موظف به ارائه اسناد شرکت و آخرین آگهی تغییرات ثبتی شرکت می باشند -6پاکت ب باید محتوی مدارک زیر باشد:
 تضمین شرکت در مناقصه  :فیش واریزی به حساب  2223666054بانک تجارت شعبه مرکزی رفسنجان به نامگروه صنعتی زرینه مس و یا ضمانت نامه بانکی معتبر به میزان یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال که مدت اعتبار
آن  2ماه از تاریخ قرائت 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 ) پیوست شماره ( : 1مشخصات فنی ) ممهور به مهر و امضای پیمانکار. پیوست شماره ( : 2برگ پیشنهادی قیمت) که در آن قیمت پیشنهادی به عدد و به حروف مشخص شده باشد پیوست شماره  ( : 3اصل قرارداد ) که کلیه قسمت های خالی آن بدون خط خوردگی تکمیل و تمام صفحاتآن مهر و امضا شده باشد.
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 هر نو ضمائم و مدارکی که بعدا" از طرف منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ارسال شده باشد(از قبیل تغییراتدر پاره ای از مشخصات و غیره)
 کلیه صفحات مربوط به مدارک ارسالی در پاکتهای الف  ،ب و ج باید به مهر و امضای مجاز شرکت پیشنهاددهنده رسیده باشد .در صورتیکه پاکت الف دارای نقص باشد و یا امتیاز ارزیابی رزومه پیمانکار مورد قبول نباشد
پاکت ب و ج باز نخواهد شد و پیشنهاد مربوطه مردود خواهد بود.
 - 8در صورت عدم ارسال هرکدام از موارد یاد شده درپاکت الف  ،ب و ج ترتیب اثری به نرخ پیشنهادی داده نخواهد
شد .بدیهی است از شرکت دادن شرکتهایی که پیشنهاداتشان فاقد ضمانت نامه مقرر در بند کلیات مناقصه باشند در
مناقصه خودداری خواهد شد .لذا از ارائه چک شخصی و یا چک شرکت یا وجه نقد یا چک مسافرتی خودداری شود.
 - 9به پیشنهادات مبهم و ناقص و مخدوش و مشروط ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 – 10پیمانکار روی برگ پیشنهاد قیمتهای پیشنهادی خود رابه حروف خواهد نوشت .پیشنهاد باید بدون قید و
شرط و قلم خوردگی باشد .
 - 11پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد مناقصه شامل اطالعیه حاضر ،قرارداد و نقشه ها و مشخصات فنی را که از
کارفرما دریافت می دارد بدون تغییر یا حذف قسمتی از آنها امضاء و ضمیمه پیشنهاد خود نماید و در صورتیکه
یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضای پیشنهاد دهنده نرسیده باشند ،تسلیم پیشنهاد بمنزله قبول تمام
شرایط و اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.
 - 12هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها،
کتبا" از سوی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اعالم و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
 - 13منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان حق تغییر ٬اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای
مهلت تسلیم پیشنهاد ها برای خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابالغ می
شود و در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد
آن را بنماید.
 - 14از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها
باشد٬دراینصورت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم به
پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را
داشته باشد.
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 – 15برنده مناقصه موظف است قبل از شرو به کار برنامه زمان بندی خود را حداکثر  5روز پس از برنده شدن
ارائه نماید.
 - 16درصورت تاخیر غیر مجاز از طرف برنده مناقصه در اعالم برنامه زمان بندی یا شرو عملیات اجرایی تا سقف
 5روز به ازای هر روز تاخیر مبلغ پنج میلیون ریال تحت عنوان جریمه تاخیر از کارکرد نهایی وی کسر خواهد
گردید و در صورت تاخیر بیش از  5روز پس از ضبط سپرده وی ،شرکت کننده دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم و
جهت شرو عملیات اجرایی دعوت خواهد شد .بدیهی است این شرایط مشمول برنده دوم و سوم مناقصه نیز می
گردد.
 - 17کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات رسیده بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار خواهد بود و شرکت
کنندگان حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایند .
 - 18پاکات حاوی پیشنهاد توسط کمیسیون معامالت منطقه ویژه بازگشایی و تصمیم گیری خواهد شد.
 - 19چنانچه به هر علت جلسه بازگشایی پاکات در موعد مقرر تشکیل نشود و یا بنا به تصمیم مناقصه گذار به
زمان دیگری موکول گردد ،متقاضی حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
 - 20سووازمان مسووئول منطقه ویژه اقتصووادی ،آدرا و شووماره تلفنی که متقاضووی شوورکت در مناقصووه در برگ
پیشونهاد قیمت ذکر می کند جهت ابالغ و غیره مالک عمل قرار می دهد و چنانچه تغییری در آدرا و یا شوماره
تلفن متقاضوی ایجاد شوود ،باید مراتب را کتباً به منطقه ویژه اعالم نماید ،در غیر این صوورت منطقه ویژه اقتصوادی
هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداشته و جبران خسارتهای وارده بعهده متقاضی شرکت در مناقصه می باشد.
 - 21شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط مطرح در فرم شرکت در مناقصه می باشد.
 - 22چنانچه اطال حاصل شود پیشنهاد دهندگان به ضرر کارفرما با یکدیگر تبانی نموده اند برابر قوانین مربوط
با آنان رفتار خواهد شد.
 - 23ضمانت نامه ارائه شده باید به مدت دو ماه معتبر و قابل تمدید باشد.
 - 24برنده اول در مناقصه موظف است پس از ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت  5روز نسبت به انعقاد قرارداد  ،ارائه
برنامه زمانبندی و سپردن تضمین حسن انجام تعهد به میزان  10درصد مبلغ قرارداد اقدام نموده در غیر اینصورت
تضمین شرکت در مناقصه وی بدون هیچگونه تشریفات قضائی به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد و مناقصه گر
حق هیچگونه اعتراض ندارد و مراتب به نفر دوم بعنوان برنده ابالغ می گردد .الزم بذکر است مراتب پیش گفته
شده شامل نفر دوم و سوم نیز می شود.

4

مناقصه اجرای جدول های بتنی پیش ساخته بتنی

 - 25بعد از عقد قرارداد با برنده اول تضمین پیشنهاد دهنده دوم و سوم مسترد می گردد.
 - 26پیمانکار بایستی حتی االمکان استفاده از نیروی کار محلی را در اولویت قرار دهد.
 - 27برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضو قرارداد را بدون اجازه کتبی کارفرما ،مشاعاً یا مفروضاً،
کالً یا جزئاً ،تحت هیچ عنوان از قبیل مشارکت ،نمایندگی ،صلح حقوق ،وکالت و غیره به شخص یا اشخاص ثالث
(اعم از حقیقی و حقوقی) را ندارد.
 -28هزینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 - 29برنده مناقصه اقرار می نماید که از موضو مناقصه و شرایط مندرج در این اطالعیه و اسناد و ضمایم آن اطال
کامل داشته و ضمن پذیرش کلیه شرایط پیش بینی شده به عذر عدم اطال نمی تواند هیچ یک از موارد و شرایط
را نادیده گرفته و نقض نماید .

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
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