
داخلی4
شنبه < 27 اسفند < 1401
سال هفتم 
شماره 1793

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس در نظر دارد اجرای عملیات بهسازی معابر روستایی واقع در شهرستان های استان فارس به شرح ذیل به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید و طی این آگهی از پیمانکاران واجد 
شرایط دارای رتبه راه و ترابری تأیید صالحیت شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی )سازمان برنامه و بودجه( جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار دعوت به عمل می آید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( روز شنبه مورخ 1401/12/27 می باشد.

ردیف
شماره مرجع سامانه 

ستاد
شماره 
مناقصه

روستاشهرستان
مدت اجرا 

)روز(
برآورد )ریال(

تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

محل اعتبار پروژهرتبه مورد نیاز

نماینده، توازنراه یا ابنیه12014.152.458.450708.000.000فتح آباد، محمد آباد، دهدق، چنارآباده120010052160001031401/414

استانی، نماینده، توازن، قیرراه9025.666.250.9001.284.000.000حسین آباد کوه خضر، حسین آباد عرب شیبانی، عبداله آباد، دوالب، کوروش آبادارسنجان220010052160001041401/360

اقلید320010052160001051401/361
نظام آباد، جوادیه، الله گون، انگکبان، جدول نو، شهرک شهید رجایی، شهرک امام 

خمینی، شهرک شهید منتظری
نماینده، قیرراه12039.348.517.5001.968.000.000

توازن، سه درصد نفت و گاز راه یا ابنیه755.905.693.400296.000.000مهدی آباد، حاجی آباداقلید420010052160001061401/351

استانی، نماینده، توازن، سه درصد نفت و گاز، قیرراه6010.897.180.000545.000.000هود، هیرم، قالت، اسالم آباداوز520010052160001071401/362

نماینده، توازنراه یا ابنیه12012.695.148.900635.000.000ابوالمهدی، رکن آباد، نعیم آبادپاسارگاد620010052160001081401/415

 نماینده، قیرراه9011.774.815.510589.000.000صالح آباد، خواجه جمالیبختگان720010052160001091401/363

استانی، توازن، سه درصد نفت و گاز، قیرراه12012.709.295.132636.000.000قاضی آباد، سنگبر، سیمکانبوانات820010052160001101401/364

نماینده، قیرراه6013.559.718.500678.000.000بهمه ای، ممو، زیاد آباد، قصر مالبیضا920010052160001111401/416

نماینده، توازن، قیرراه6018.345.501.500918.000.000شمس آباد، صادق آباد، بسارجان، مبارکه، هزاربیضا1020010052160001121401/417

نماینده، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه604.653.473.750232.000.000کوشک هزار، قوام آبادبیضا1120010052160001131401/418

نمایندهراه یا ابنیه905.170.831.950259.000.000بلغان، کاریان، چغانجویم1220010052160001141401/365

استانی، توازن، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه607.075.875.300354.000.000شهرک آل محمد، هرمجویم1320010052160001151401/366

سه درصد نفت و گاز، قیرراه406.042.354.500303.000.000کالکی، تیرافجانجهرم1420010052160001161401/367

استانی، نماینده، توازن، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه12012.099.496.000605.000.000اسالم آباد، کوه خیاره، جیان، روبهقان، آبشورخرامه1520010052160001171401/419

نماینده، توازن، سه درصد نفت و گاز، قیرراه9017.388.120.840870.000.000جهان آباد، معزآباد گورگیر، کفدهک، گرمنجانخرامه1620010052160001181401/420

توازن، قیرراه604.792.555.200240.000.000طاغونخفر1720010052160001191401/421

داراب1820010052160001201401/368
اسالم آباد بختاجرد، جمسی، علی آباد باال، اعراب چگینی، حسین آباد، شهرک فجر، 

مادوان، اسماعیل آباد، جونان
نماینده، توازن، قیرراه15023.499.375.9001.175.000.000

داراب1920010052160001211401/369
بانوج، محمد آباد، خروسلویه، نصروان، برگان، تیزاب، کریم لو، قلعه بیابان، شمس آباد 

فسارود
نماینده، توازن، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه18024.768.492.8101.239.000.000

داراب2020010052160001221401/370
بریسکان، حسن آباد پاسخن، مرز، نصرت آباد فورگ، نصیر آباد فورگ، مهرآباد فورگ، 

شهرک ایثار، تل بارگاه
نماینده، قیرراه8018.739.795.700937.000.000

توازن، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه909.022.963.917452.000.000پس کوهک، مراسخون سفلی، پرینرستم2120010052160001231401/422

سه درصد نفت و گازراه508.641.665.050433.000.000کراشوب، تیرازجانرستم2220010052160001241401/423

توازن، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه304.672.662.000234.000.000مهمان آبادزرقان2320010052160001251401/424

نماینده، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه453.610.640.568180.000.000پنج چاه، دره شور، زیرآب، چاه زبرزرین دشت2420010052160001261401/425

نماینده، توازن، قیرراه9014.651.482.000733.000.000چشمه سفید، اردشیری علیا سرتلی، چمن بیدسپیدان2520010052160001271401/370

نمایندهراه یا ابنیه605.321.459.000267.000.000خالر، جورگسپیدان2620010052160001281401/371

نماینده، توازنراه یا ابنیه606.470.098.950324.000.000دره همیانه علیا، قلعه خرابهسپیدان2720010052160001291401/372

نماینده، توازن، قیرراه6013.764.958.000689.000.000سربست، میرآقا، تل زری، ممبلوسپیدان2820010052160001301401/373

استانی، نماینده، توازن، قیرراه11011.478.821.700574.000.000عالءالدوله، هزار دره، بکتسروستان2920010052160001311401/374

استانی، نمایندهراه یا ابنیه904.417.034.600220.000.000بهاران، دهنو قلندریشیراز3020010052160001321401/426

نماینده، توازنراه یا ابنیه604.960.470.000247.000.000بیدزرد، کفترکشیراز3120010052160001331401/427

نماینده، سه درصد نفت و گاز، قیرراه909.530.274.000477.000.000گردخون، تربر جعفریشیراز3220010052160001341401/428

نماینده، توازن، قیرراه508.365.069.000419.000.000علی آباد قره باغ، بنگرشیراز3320010052160001351401/429

نمایندهراه یا ابنیه607.642.127.090383.000.000قلعه چوبی، محمود آبادشیراز3420010052160001361401/430

توازن، نماینده، قیرراه357.903.559.800396.000.000سوار غیب، جوهری، شهرک دژگاهفراشبند3520010052160001371401/353

نماینده، استانی، توازنراه یا ابنیه606.274.887.500314.000.000خیرآباد جنگل، دستجهفسا3620010052160001381401/354

نماینده )تملک دارایی سرمایه ای(نیرو707.000.829.963350.041.498زنگنهفسا3720010052160001391401/355

توازن، نماینده )تملک دارایی سرمایه ای(راه یا ابنیه1058.932.445.400447.000.000عباس آباد اسکندری، نظام آباد، داراکویهفسا3820010052160001401401/356

نماینده، توازن، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه18014.984.385.500750.000.000پنج شیر، بنه خفرک، رودبال، خوید جان، صحرا سفیدفیروز آباد3920010052160001411401/375

نماینده، توازن، قیرراه605.974.320.000300.000.000قالت، چم کور سر چاه زین آبادقیروکارزین4020010052160001421401/431

نماینده، توازن، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه15513.474.589.250674.000.000تنگ چوگان سفلی، بوشیگان دیلمی، قلعه سید، دهپاهگاهکازرون4120010052160001431401/376

استانی، نماینده، توازن، قیرراه10016.538.921.100827.000.000چیتی، صدرآباد، هلک، بیخک، سرمشهد، سه تالن، بیدزرد، دادین علیا، جرهکازرون4220010052160001441401/377

نماینده، توازن، قیرراه8014.580.362.620730.000.000مالی انبار، تل میلک، میدانککوهچنار4320010052160001451401/378

استانی، توازنراه یا ابنیه905.065.725.750254.000.000زاهد محمود، درزالرستان4420010052160001461401/378

نماینده، توازن، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه10013.838.179.350692.000.000توکل آباد مرکزی، مشایخ، میشان سفلیممسنی4520010052160001471401/379

نماینده، توازن، سه درصد نفت و گازراه یا ابنیه13014.159.294.100708.000.000سر آسیاب، مهرنجان، میدان، پیردانممسنی4620010052160001481401/432

نماینده، سه درصد نفت و گاز، قیرراه6020.262.492.0001.014.000.000چاه سرگاهی، زیغان، حاجی آباد گله دار، هرج، بهرستان، مزیجانمهر4720010052160001491401/380

نماینده، توازن، قیرراه7028.367.488.8001.419.000.000چاه گزی، نوآباد، فاریاب، چاه شرف، بردکویه، چاهو، ارودان علیامهر4820010052160001501401/381

1- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
»الف« و در صورت لزوم »ب«:

آدرس: شیراز، بلوار گلســتان، حد فاصل چهارراه ادبیات و میدان گلستان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس 
)امور قراردادها و کنترل پروژه(

                        کد پستی: 7146784687      تلفن: 071-37328160
 2- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه:  از روز شنبه مورخ 1401/12/27 تا ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1402/01/06

3- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد )برگشت اسناد(: از روز دوشنبه مورخ 1402/01/07 تا ساعت 17:00 روز چهارشنبه 
مورخ 1402/01/16

4- جلسه بازگشایی پاکت ها روزهای 19، 20، 21، 22، 26، 27، 28 و 29 فروردین ماه، طی ساعات و زمان بندی قید 
شده در سامانه ستاد، در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس برگزار می گردد.

5- باتوجه به پیش بینی امکان تمدید مناقصه، درصورت تمدید و به تبع آن تغییر زمان های فروش و برگشــت 
اسناد و جلسه بازگشایی کمیسیون، مراتب با ذکر دالیل از طریق سامانه ستاد اطالع رسانی می شود.

6- نحوه برگزاری مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای
7- نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به دو شکل ادامه تهیه شود: 1( ضمانتنامه معتبر بانکی برابر تیپ و 
فرمت ذیل آخرین آیین نامه معامالت دولتی دارای کد سپام و به مدت اعتبار حداقل 3 )سه( ماه شمسی از تاریخ 
فرآیند ارجاع کار یا کمیسیون معامالت  2( واریز به حســاب: بانک مرکزی به شماره 4058036807625766   

*الزم به ذکر است به هر گونه تضمین دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-  باتوجه به امکان تمهیدات الزم برای بررســی اصالت ضمانتنامه های بانکی از جمله شرکت در فرآیند ارجاع 
کار از طریق کد سامانه سپام و درگاه بانک عامل ذیربط و بررسی صالحیت و اعتبار رتبه از طریق سامانه ساجار 
www.sajar.ir سازمان برنامه و بودجه کشور )سازمان مدیریت و برنامه ریزی(،  سایت روزنامه رسمی، نیازی به 
ارسال اسناد فیزیکی سایر اســناد مناقصه، بجز ضمانت نامه طی پاکت ))الف(( و به شکل گفته شده در اسناد 

مناقصه، نمی باشد.
9- با توجه به اینکه حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت بالمانع است، نتیجه 

و فرآیند را بصورت آنالین از طریق کارتابل و درگاه سامانه ستاد دنبال نمایند.
10- برنده مناقصه می بایســت 7 روز کاری پس از ابالغ نتیجه )پذیرش( از طریق ســامانه ستاد و یا اتوماسیون 
اداری بنیاد مسکن فارس هر کدام که زودتر انجام شد، به همراه ضمانتنامه معتبر بانکی انجام تعهدات جهت عقد 
قرارداد مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه پس از مدت ذکر شده ضمن ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه، 

پروژه به نفر دوم واگذار می گردد.
11- برآورد پایه بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 1401 محاسبه شده و قراردادها باتوجه به مدت زمان فاقد 

تعدیل است.
12- کلیه کسورات به شرح طرح های عمرانی محاسبه می شود به عهده پیمانکار می باشد.

13- اعتبار پروژه از محل اعتبارات توازن، نماینده و ســه درصد نفت و گاز سال مالی 1401 می باشد که بخشی به 

صورت نقد و صرفا در بخش اعتبارات استانی به صورت اسناد خزانه اسالمی با سر رسید نیمه دوم سال 1404 برابر 
تخصیص ابالغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حفظ قدرت خرید ساالنه 15 درصد می باشد.

14- دقت شــود در بخش تهیه و اجرای آســفالت، کارفرما )بنیاد مسکن فارس( مقدار قیر مصرفی را به صورت 
رایگان و برابر طرح اختالط، شــیت آزمایشگاهی مورد تایید کارفرما و نشریه 101 سازمان مدیریت برنامه ریزی 
کشور، طی حواله دریافت قیر برابر دستورالعمل ابالغی 6569/ص مورخ 1401/09/05 ریاست محترم بنیاد مسکن، 
فرمت و کاربرگ های پیوســت و در قبال ارائه کارکرد تایید شده )صورت وضعیت آسفالت اجرا و تایید شده( یا 
پیش پرداخت در قبال ضمانتنامه معتبر بانکی و 1/2 برابر قیمت مصوب بنیاد مســکن، در اختیار پیمانکار قرار 
می دهد. لذا پیمانکار می بایست قیمت تهیه و اجرای آســفالت را بدون احتساب قیمت قیر و صرفا هزینه های 
سنگدانه ها، پخت، حمل، پخش، کوبیدن و اجرای پریمکت، با لحاظ نمودن کسورات قانونی سهم خود محاسبه و 
ارائه نماید. بدیهی است ارزش افزوده به مبالغ کارکرد اضافه می شود. هزینه و مسئولیت حمل و نگهداری قیر تا 
محل تخلیه و در کارخانه آسفالت با پیمانکار می باشد. همچنین مقدار قیر مصرفی اجرای الیه پریمکت با احتساب 
)قیر MC2( یا اموالسیون برابر شیت آزمایشگاهی مورد تایید کارفرما و نشریه 101 سازمان مدیریت برنامه ریزی 

کشور، طی حواله دریافت قیر در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.
15- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021 / دفتر ثبت نام: 
88969737-021 و 021-85193768

1469665: شناسه آگهی
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس


