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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/03

نوبت اول

نوبت دوم

اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري وصنایع دستی استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد مناقصه عمومی یک

شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج  -انتهای بلوار ارم جنب آموزش و پرورش شهرستان

مرحله ای انجام خدمات  -تکمیل کمپینگ اقامتی ،بندان سی سخت  -را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

بویراحمد  -تلفن  074-33341111شناسه ملی  10861970210کد اقتصادی  411133595155و کد پستی 7591757878

برگزارنماید.

درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه

اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه معتبر طبق جدول زیر  ،ثبت

الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت

درســامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید  ،کلیه مراحل

عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در

برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد

مناقصه محقق سازند .به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) ترتیب اثرداده نخواهد

به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت

شد .پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه شامل ،شرایط عمومی و اختصاصی را ازساعت  14/00روز

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

به مندرجات اسناد مناقصه ،مدارک الزم را شامل :پاکات الف ،ب و ج تهیه و به صورت فایل  Pdfتا ساعت  14/30روز

ردیف

دوشنبه مورخه  1401/02/26تا ساعت  14/00روز شنبه مورخ  1400/02/31از طریق سامانه مذکور دریافت و باتوجه

موضوع مناقصه

شهرستان
محل اجرا

مورخ  1401/03/11در کمیسیون مناقصه به نشانی :ياسوج-بلوار مطهری -مجتمع ادارات ،اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان ،سالن جلسات بررسی و نتیجه متعاقب ًا اعالم خواهد شد .سپرده تضمین شرکت در

1

پروژه آبرسانی سیار استان و
رانندگان مربوطه

استان

سه شنبه مورخ  1401/03/10در سامانه فوق درج نمایند .پیشنهادات واصله راس ساعت  10/00صبح روز چهارشنبه

محل
تأمین اعتبار

مبلغ برآورد (ريال)

رتبه مورد
نیاز

مبلغ تضمین معتبر شرکت در
فرآیند ارجاع کار (ريال)

مدت اجرا

44504348199

 5آب و
باالتر یا رتبه
خدماتی
حمل و نقل

2530000000

 12ماه

اعتبارات عمرانی
و سایر

مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی می باشد و شرکت ها موظف به تحویل اصل ضمانتنامه در پاکت الک و مهر شده

(پاکت الف ) تا ساعت  14/00روز سه شنبه مورخ  1401/03/10به نشانی مذکور واحد دبیرخانه جهت ثبت و سپس

 )1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  9:00صبح مورخ1401/03/04تا ساعت  19مورخ 1401/03/09

تحویل به حراست اداره کل می باشند .الزم به ذکر است :صرفا اسناد پاکتهای پیشنهاد (ب) و (ج) دارای امضای

 )2آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :ساعت  14مورخ .1401/03/23

الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکتهای (ب) و (ج)  ،اسناد فیزیکی کاغذی و اسناد فاقد امضاء

 )3زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  9صبح مورخ . 1401/03/24

الکترونیکی (دارای مهر گرم ) مورد پذیرش نمی باشد .اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات

 )4مدت اعتبار پیشنهادها  90 :روز از تاریخ آخرین ارائه پیشنهاد .

بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های (الف) به آدرس :ياسوج-بلوار مطهری مجتمع ادارات -اداره كل

 )5بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت مهلت کننده صورت می گیرد .

ميراث فرهنگي ،گردشگري وصنایع دستی استان -واحد امور قراردادها

تلفن074-33343346 - 9 :

 )6هزینه درج آگهی و اصالحات و تجدید های احتمالی روزنامه و همچنین هزینه ی انتشــار در سایت ستاد به عهده برنده

کد پستی75916-53656 :

مناقصه می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس تهران021-27313131 :

مرکز تماس یاسوج074-33231811 :

 )7به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشــروط  ،مخدوش  ،فاقدسپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتراز میزان مقرر،

دفتر ثبت نام 889699737 :و 85193768

چک شخصی ونظایرآن و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )8سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد و باید بصورت فیزیکی در موعد مقرر

عنوان پروژه:
رديف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد
(مبلغ به ريال)

مبلغ ضمانت نامه
(مبلغ به ريال)

-1

تکمیل کمپینگ اقامتی،بندان
سی سخت

18/561/950/310
ریال

 928/098/000ریال
ضمانتنامه معتبر بانکی طبق
فرمت آیین نامه تضمین
معامالت دولتی آذر ماه
1394

تحویل دبیرخانه استان گردد.
 )9سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شرایط الزم

 )10ضمن ًا متقاضیان شــرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها

داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری با
تخصص ابنیه و تاسیسات رتبه  1تا  5جهت
شرکت در مناقصه الزامیست.
سایر شرایط به همراه اسناد مناقصه در
سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس :
 www.setadiran.irقابل دسترسی است

پیمان منعقده را تحویل موقت ننموده اند با شرط پیشرفت فیزیکی باالتر از  70درصد طبق تاییدیه کتبی کارفرما حق شرکت
در مناقصه را دارند و در غیر اینصورت حق شرکت را ندارند.
 )11اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 27313131 :
دفتر ثبت نامه 85193768 - 88969737 :
آگهی نوبت اول – 1401/03/02
آگهی نوبت دوم 1401/03/03-

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر امورحقوقی و قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

آگهی مزاید صنوف مورد اجاره در سطح پارکهای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یاسوج

نوبت اول

سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری یاسوج در نظر دارد به استناد ماده  30آئین نامه معامالت شهرداری ومصوبه مشترک هیات مدیره سازمان و شورای سازمان به شماره/254ف تاریخ 1400/2/29از طریق آگهی مزایده عمومی ،جایگاهها و اماکن اجاره ای خود مورد استفاده صنوف موقت واقع در پارکهای
سطح شهر یاسوج اعم از پارکهای تفریحی (ساحلی ،مهرورزی ،والیت  ،غدیر ،گمرک ساحلی و چشمه نباتی )را برای مدت تعیین شده در ستون مدت زمان اجاره به شرح ومشخصات جدول ذیل ،به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط که بیشترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار نماید  .لذا متقاضیان محترم می توانند جهت
دریافت اسناد مزایده به سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی  www.setadiran.irمراجعه ،اسناد را دریافت و بارگذاری نمایند .شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای سازمان زیبا منظر و فضای سبز شهرداری یاسوج واقع در ضلع غربی میدان معلم مراجعه و یا با شماره تلفن 074-33227165
یا به شماره همراه 09173431344آقای بهاران تماس حاصل فرمایند.
ردیف

نوع صنف

مکان مورد اجاره

نوع مکان مورد اجاره

متراژ مکان مورد
اجاره(مترمربع)

مدت زمان
اجاره

قیمت پایه اجاره
ماهیامه به ریال

قیمت کل مدت زمان
اجاره به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرایند ارجاع کار به ریال

1

جایگاه فروش ذرت بالل  ،پفیال وپشمک و انواع اسباب بازی کودکان

جایگاه زمین خام کف سازی شد

پارک گمرک ساحلی

 12متر مربع

چهار ماه

25/000/000

100.000.000

5.000.000

2

زمین چمن مصنوعی فوتبال

چمن مصنوعی آماده

پارک مهرورزی

 800متر مربع

چهار ماه

50/000/000

200.000.000

10.000.000

3

فقط سوپر مارکت شماره  2ورودی پارک اسکان(شهربازی)

کانکس جایگاه آماده شده توسط سازمان

پارک مهرورزی

 12متر مربع

چهار ماه

90/000/000

360.000.000

18.000.000

4

جایگاه فروش ذرت بالل  ،پشمک وپفیال

جایگاه زمین خام کف سازی شده

پارک مهرورزی

10متر مربع

چهار ماه

25/000/000

100.000.000

5.000.000

5

جایگاه فروش اسباب بازی کودکان

جایگاه کف سازی شده

پارک مهرورزی

10متر مربع

چهار ماه

25/000/000

100.000.000

5.000.000

6

غرفه بستنی ،شانار ،آبمیوه وذرت مکزیکی

ساختمان که هزینه ساخت و نصب درب با برنده مزایده
می باشد.

پارک مهرورزی

10متر مربع

چهار ماه

20/000/000

80.000.000

4.000.000

7

غرفه میوه فروشی

ساختمان که هزینه ساخت و نصب درب با برنده مزایده
می باشد.

پارک مهرورزی

10متر مربع

چهار ماه

20/000/000

80.000.000

4.000.000

8

غرفه مرغ وماهی کشتار روز

ساختمان که هزینه ساخت و نصب درب با برنده مزایده
می باشد.

پارک مهرورزی

10متر مربع

چهار ماه

20/000/000

80.000.000

4.000.000

9

سوپرمارکت،فروش اسباب بازی کودکان ویخ فروشی

آالچیق

پارک ساحلی

15متر مربع

چهار ماه

96/000/000

384.000.000

19.200.000

10

پارکینگ خودرو شماره 1و  2ساحلی طبق تعرفه سال  1401مصوب شورای اسالمی شهر یاسوج

جایگاه زمین خام کف سازی شده

پارک ساحلی

 7/300متر مربع

چهار ماه

200/000/000

800/000/000

40.000.000

11

فروش انواع سوغات محلی،شامل  :صنایع دستی،آش،نان محلی،ترشی سنتی ،ذرت بالل،پشمک وپفیال

آالچیق

پارک ساحلی

15متر مربع

چهار ماه

50/000/000

200.000.000

10.0000.000

12

فروش بستی،آبمیوه،شاناروذرت مکزیکی

ساختمان آماده پشت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

پارک والیت

10متر مربع

چهار ماه

25/000/000

100.000.000

5.000.000

13

فروش انواع سوغات محلی شامل، :صنایع دستی ،آش ،نان محلی،ذرت بالل ،پشمک،پفیال ،و انواع ترشی سنتی وانواع ترشک

جایگاه کف سازی شده

پارک والیت

30متر مربع

چهار ماه

50/000/000

200.000.000

10.0000.000

14

فروش انواع فست فود (ساندویچی،اسنک ،سمبوسه،فالفل وپیتزا ،خالل سیب زمینی )

ساختمان آماده پشت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

پارک والیت

10متر مربع

چهار ماه

40/000/000

160.000.000

8.000.000

15

فقط سوپرمارکت

ساختمان آماده پشت اداره فرهنگ ارشاد

پارک والیت

 10متر مربع

چهار ماه

25/000/000

100.000.000

5.000.000

16

فروش اسباب بازی کودکان

جایگاه زمین خام کف سازی شده

پارک والیت

 10متر مربع

چهار ماه

15/000/000

60.000.000

3.000.000

17

مجتمع صنوف شامل  :سوپر مارکت ،یخ فروشی ،فست فود( ساندویچی  ،اسنک،سمبوسه ،خالل سیب زمینی ،پیتزا وفالل) ،
بستنی ،آبمیوه وشانار،ذرت بالل ،پفیال وپشمک زنی  ،فروش انواع اسبا ب بازی کودکان ،سوغات محلی ،صنایع دستی ،آش ونان
محلی و ماشینی ،کباب فروشی ،فروش پوشاک  ،انواع ترشی وترشک سنتی  ،قهوه و چای

جایگاه خام کف سازی شده در صورت استفاده از
کانکس تهیه به عهده برنده مزایده می باشد .

پارک غدیر

 150متر مربع

چهار ماه

120/000/000

480/000/000

24.000.000

18

دستگاه بازی مخصوص کودکان حداکثر تا تعداد سه دستگاه مختلف

جایگاه خام کف سازی شده

پارک بنفشه

100متر مربع

چهار ماه

40/000/000

160.000.000

8.000.000

19

سوپرمارکت،اسباب بازی ،فست فود،ذرت بالل ،پشمک وپفیال

جایگاه زمین خام کف سازی شد در صورت نیاز تهیه
کانکس به عهده برنده می باشد .

پارک چشمه نباتی

 50متر مربع

چهار ماه

40/000/000

160.000.000

8.000.000

20

پیست اسکیت

جایگاه کف سازی شده با موزائیک

پارک گمرک ساحلی(پارک آب) روبروی
ترمینال قدیم

متراژمکان مشخص
می باشد

چهار ماه

40/000/000

160.000.000

8.000.000

 -1دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ  1401 /2 / 31لغایت 1401/3/ 17به مدت ده روز کاری تا پایان وقت اداری .
 -2مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1401/2/31می باشد .
 -3محل تسلیم پاکات، :ضمانت نامه فرایند ارجاع کار  ،پس از بارگذاری در سامانه فوق در پاکت جداگانه با امضاء شخص یا صاحب امضاء معتبر ،آدرس و تلفن
دربسته و امضاء شده به حوزه دبیر خانه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یاسوج به آدرس یاسوج  -ضلع غربی میدان معلم تحویل و رسید دریافت نمایند .
 -4کلیه شرکت کنندگان می بایست یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر شرکت در فرایند ارجاع کار معادل  %5درصد قیمت کل اجاره می باشد که به صورت
اخذ ضمانت نامه بانکی و بعد از بارگذاری در سامانه به صورت حضوری قبل از اتمام مهلت قانونی به دبیرخانه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری حضوراً
تحویل و رسید دریافت گردد .
 -5برنده مزایده می بایست بابت پرداخت مال االجاره پیشنهادی مدت اجاره خود برای صنف مورد نظر ضمانت نامه حسن انجام تعهد ( پرداخت مال اال جاره
) معادل کل مدت اجاره پیشنهادی بابت پرداخت ( مال االجاره )قبل از عقد قرارداد به امور قرارداد ها و امالک سازمان زیبا منظر و فضای سبز شهرداری ارائه
نماید .
 -6تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 9صبح روزچهار شنبه مورخ  1401/3/18سالن جلسات شهرداری می باشد.
 -7کلیه اسناد بارگذاری شده ( بغیر از ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار ) در زمان انعقاد قرارداد می بایست به سازمان زیبا منظر و فضای سبز شهرداری

ارائه گردد و با اسناد بارگذاری شده مطابقت داشته باشد .
 -8کمیسیون مالی ومعامالتی شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 -9به پیشنهادات مبهم ،مخدوش  ،مشروط و الک گرفته ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -10کلیه شرکت کننده می بایست پس از دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه با تکمیل اسناد بدون هیچ گونه خط خوردگی و الک گرفتگی وبا خط خوانا به
مبلغ مشخص به حروف و عدد با امضاء و اثر انگشت مجاز در سامانه دولت ثبت نمایند
 -11کلیه هزینه های مصرفی آب  ،برق  ،تلفن و گاز هزینه های دیگر وکسورات قانونی شامل :بیمه  ،مالیات و غیره ....به عهده برنده مزایده ( مستاجر)می باشد .
 -12کلیه کسورات قانونی و هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
 -13در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به امور قرارداد ها و امالک سازمان زیبا منظر و فضای سبز شهرداری مراجعه نمایید .
 -14در ضمن شرایط آگهی مزایده و فرم پیشنهاد قیمت و فرم عدم مداخله کارکنان دولت ضمیمه می باشد.
 -15شرکت کننده جهت دریافت اسناد مزایده از سامانه مبلغ 1.000.000ریال به حساب  700792971585بنام شهرداری یاسوج نزد بانک شهر از طریق سامانه
واریزنمایند
 -16کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت و ارسال اسناد و بازگشایی مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی  www.setadiran.irانجام می پذیرد.
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