آگهي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ حفظ و نگهداري و توسعﻪ و آبيﺎري فضﺎي سبز شهر ﻣهﺎبﺎد )ﻣرحﻠﻪ اول(
شهـرداري مهـاباد به استناد بند يك صورتجلسه عادي )مصوبه( شماره  ٣٣مورخه  ١٣٩٨/١١/٠٥شوراي محترم اسﻼمي شهر و برابــر بودجــه مصــوب ســال

 ٩٨در نظر دارد نسبت به واگذاري پيمان حفظ و نگهداري و توسعه و آبياري فضاي سبز شهر مهاباد از طريق مناقصه عمــومي بــه پيمانكــاران واجــد شــرايط
)رتبه مجاز و صﻼحيتدار( بر اساس شرايط زير اقدام نمايد:
-١

شرح عمﻠيﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

-

حفظ و نگهداري و توسعه و آبياري فضاهاي سبز شهر ،درختان و پاركهاي عمومي شهر ،هرس ،سمپاشي و ســاير مـوارد مربــوط بــه فضــاي ســبز
شهر مهـاباد به مقدار حدوداً ) ١٣٨هكتار( در سطح شهر مهاباد.

 -٢شرايط شركت در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

-

داشتن شخصيت حقوقي

-

دارا بودن سابقه كار مفيد ،معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر كــار )شــركتهــاي داراي ســابقه كــار مربــوط بــه موضــوع مناقصــه در

اولويت خواهند بود(.
 -٣ﻣدارك ﻣورد نيﺎز:

-

ارائه گواهينامه احراز صﻼحيت رتبهبندي از مراجع ذيصﻼح و كليه گواهينامههاي معتبر مديريتي و فني

-

ليست و مشخصات كارهاي انجام شده در سالهاي گذشته و كارهاي در دست اجرا

-

ارائه رضايتنامه از كارفرمايان قبلي و طرح بديع و خﻼقانه با استانداردهاي قانوني و اجرايي در موارد مشابه.

-

اساسنامه ثبت شركت به همراه آخرين آگهي تغييرات شركت و كپي شناسنامه و كارت ملي مديرعامل

-

ليست تجهيزات و ماشينآﻻت در تملك )به همراه كپي برابر با اصل سند مالكيت( آن شركت و سوابق كاري مرتبط

-

توانايي مالي جهت انجام موضوع مناقصه )برنده مناقصه ،بايستي توانايي پرداخت حقوق دو ماه قرارداد پرســنل تحــت امــر را داشــته باشــد( و نيــز
گردش مالي حساب شركت داراي مانده حساب مورد مقبول بوده و برابر صورتحساب بــانكي پيوســت اســناد مناقصــه گــردد) .درضــمن حســاب

گردش مالي بايد بنام شركت باشد نه بنام شخص(
-

ارائه مفاصا حساب مالياتي

-

ارائه ليست مديران شركت از سال  ٩٥به همراه ليست پرسنل تخصصي همراه با سوابق كاري آنها

-

اجراي طرح طبقهبندي مشاغل كاركنان توسط شركت

-

ارائه كد اقتصادي و مقررات حاكم بر آن و گواهي ثبت نام ارزش افزوده در مراجع مربوط الزامي است و ميبايستي جزء اسناد مناقصه باشد.

ﻻزم بذكر است موارد مورد نظر ميبايست بصورت كﻼسهبندي شده تحويل اداره حراست شهرداري شوند.
 -٤سﺎير شرايط:

-

هزينههاي مربوط به انجام مناقصه به عهده برنده مناقصه ميباشد.

-

برنده مناقصه مي بايستي جهت پرداخت دو ماه حقوق پرسنل صرفاً نسبت به تحويل دو فقره چك مدتدار ) ٦ماهه اول و  ٦ماهه دوم قرارداد( بــه
امور مالي شهرداري اقدام نمايد .در صورت عدم ارائه چك ،شهرداري مسئوليتي در قبال تنظيم قرارداد نخواهد داشت.

 -٥ﻣبﻠﻎ برآورد پروژه و ﻣﺤﻞ تﺄﻣين اعتبﺎر و ﻣيزان سپرده شركت در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

 مبلغ برآورد اوليه بر اساس برآورد انجام يافته براي يك سال شمسي برابر مبلغ  ١١٠/١٠٣/٥٦٠/٩٦٠ريال كــه محــل تــأمين اعتبــار آن از محــلدرآمدهاي عمومي شهرداري ميباشد.

 شركتكنندگان در مناقصه بايد ميزان  ٥درصد برآورد اوليه برابر مبلغ  ٥/٥٠٦/٠٠٠/٠٠٠ريال را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حسابجاري شماره  ٣٨٨٠٥٥٥٥٥٠١نزد بانك سپه شعبه مركزي مهاباد بنام شهرداري مهاباد بصورت نقدي واريز يا ضمانتنامه بانكي معتبر ارائه نموده
و اصل آن را تا قبل از جلسه بازگشايي در پاكت سربسته تحويل اداره حراست شهرداري نمايند.

 ضمانتنامه ارائه شده صرفاً بنام شركت متقاضي پيشنهاددهنده بايد صادرگرديده و مورد قبول اعضاي كميسيون باشد .مضافاً ضمانتنامه بناماشخاص يا صاحبان امضاء شركت مورد قبول نميباشد.

 اعتبارضمانتنامه بايد حداقل سه ماه كامل باشد. -٦ﻣهﻠت و ﻣﺤﻞ دريﺎفت اسﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

-

متقاضيان داراي صﻼحيت از مراجع ذيصﻼح با رتبههاي مجاز ميتوانند از تاريﺦ  ٩٨/١١/٢٠لغايت  ٩٨/١١/٢٦جهت دريافت اسناد مناقصــه

-

مهلت تحويل و بارگذاري اسناد مناقصه با مهر و امضاء شركت ،تا آخر ساعت اداري روز سهشنبه مورخه  ٩٨/١٢/٠٦ميباشد.

به سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
-

جلسه بازگشايي روز چهارشنبه مورخه  ٩٨/١٢/٠٧رأس ساعت  ١١صبح در اتاق جلسات واقع در ساختمان شهرداري مركزي مهاباد برگــزار
ميگردد.

 -٧متقاضيان بايستي مبلغ  ٢/٠٠٠/٠٠٠ريال به شماره حساب  ٣٨٨٠٩٩٩٩٩٦٠نزد بانك سپه شعبه مركزي مهاباد به حساب شهرداري مهابــاد واريــز
نموده و اصل آن را تا قبل از جلسه بازگشايي در پاكت سربسته به همراه سپرده شركت در مناقصه تحويل اداره حراست شهرداري نمايند.

 -٨در صورت شرايط يكسان ،پيمانكاران بومي استان آذربايجانغربي در اولويت ميباشد.

 -٩رعايت منع مداخله كاركنان دولتي در رعايت مقررات و بخشنامههاي شهرداري و مقررات نظام وظيفه عمومي و عدم سوء پيشينه كيفــري جهــت
شركت در ارزيابي الزامي است.

 -١٠ارائه كپي برابر اصل مدارك مربوط به اسناد مناقصه وگواهي امضاء در دفترخانه رسمي الزامي است.
-

جهت كسب اطﻼعات بيشتر به آدرس الكترنيكي  www.mahabadcity.irو يا شماره تلفن  ٠٤٤-٤٢٢٤٠٠٠٨تماس حاصل نمائيد.
شهــرداري مهــاباد

