
مناقصه را نخواهد داشت و اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست برای قابلیت شرکت در  ذیل آگهیپی برداری از کتذکر:

 به امور قراردادهای شهرداری شهمیرزاد مراجعه فرمایند./شرکت در مناقصه 

-------------------------------------------------------- 

به عنوان مبنا و پایه جهت تهیه طرحهای جامع ، تفضیلی و ممیزی امالک و  شهر شهمیرزاد آگهی مناقصه نقشه برداری

  مستحدثات و غیره در محدوده خدمات شهری پیشنهادی 

شورای محترم اسالمی شهمیرزاد و آگهی  00/0/50-021/4/071شهرداری شهمیرزاد به استناد مجوز شماره 

روزنامه پیام استان سمنان در نظر دارد جهت نقشه برداری معابر و انهار واقع در محدوده خدمات  20/0/50مورخه 

در  8/6/50به شرایط ذیل حداکثر تا تاریخ شهری اقدام نماید لذا شایسته است نازلترین قیمت ممکنه را با توجه 

 پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل تا اقدامات بعدی انجام پذیرد.

 شرایط عمومی مناقصه:

 ریال 111/111/111/2مبلغ قرارداد تا سقف -0

 % قابل افزایش یا کاهش میباشد20مبلغ قرارداد  -2

 ر میباشد.کلیه کسو رات قانونی بعهده پیمانکا-3

 پیش پرداخت به برنده مناقصه پرداخت نمی شود-4

 شهرداری در رد و یا  قبول هر یک از پیشنهادات مختار است -0

 پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات کتبی کارفرما و ناظر پروژه میباشد . -6

 .سایر شرایط برابر مقررات جاری کشور و آیین نامه مالی شهرداریها می باشد -7



ریال به حساب سیبا بانک ملی شماره 111/111/011پیمانکار باید بابت سپرده شرکت در مناقصه مبلغ -8

ماه اعتبار باشداقدام  3واریز و یا نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ فوق که دارای  3011113214115

 نماید.

سوم  مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط  –دوم  –برندگان اول -5

 خواهد شد.

پیشنهاد دهندگان پاکتهای ) الف ( و )ب ( و ) ج( را در  لفافه قرارداده و به شرح ذیل در مهلت مقرر به -01

 شهرداری تحویل نمایند.

یش بانکی   پاکت )ب(: گواهی صالحیت و ظرفیت اسناد مناقصه شامل پاکت ) الف ( : ضمانت نامه یا ف-00

فرم خود  –تصویر اساسنامه آخرین آگهی تغییرات شرکت  –پیمانکار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 اظهاری کارهای در دست اجرا و قرار دادها ی مشابه (

 پاکت )ج( : پیشنهاد قیمت -02

 نقشه برداری  باشد. پایه فعالیت پیمانکا ر میباید در رشته -03

 رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت الزامی است.-04

 پیمانکار می بایست صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نماید.-00

مالت شرکت در مناقصه به منزله پذیرش و اطالع کامل شرکت کننده از کلیه مقررات و آیین نامه معا-06

 دولتی است 

 می باشد . 82//02/00تعیین برنده بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب -07



تمامی امورات مناقصه ، عقد قرارداد ، تضمین و ...بر اساس آیین نامه ، مصوبات هیئت وزیران ،مجلس -08

ن تعریف و اجرا شورای اسالمی ، بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرایط عمومی و خصوصی پیما

 خواهد شد و شرکت کننده می بایستی از تمامی قوانین آگاه باشد .

 

 شرایط عمومی و تکمیلی مناقصه:

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 شرح وظایف و خدمات پیمانکار 

تهیه نقشه های پایه شهری به روش مستقیم زمینی که در بر گیرنده موارد ذیل است-الف(            

سانتی متر ترسیم شده و دارای  55با منحنی تراز  0:511و با مقیاس  utm-WGs48نقشه های پایه باید در سیستم مختصات تصویر  -

 عارضه های ذیل می باشد.

 010و 084و  081ماده  طریقبر  اراضیحادث از تفکیک –شبکه معابر و رقوم ارتفاعی معابر )اعم از موجود نقشه برداری و تهیه نقشه  -

 و افراز و غیره 

 وافراز وغیره010و084و081تفکیک شده براساس ماده-نقشه برداری وتهیه نقشه حدود پالک شامل اسناد مالکیت اصلی

 پیشنهادی عرصه و اعیانی امالک )شامل تمامی امالک واقع در محدوده خدمات شهری نقشه برداری و تهیه نقشه  -

 پیشنهادی سنجد و غیره در محدوده خدماتی شهری -توت-بید-چنار-موقعیت اشجاربویژه گردویه نقشه نقشه برداری و ته -

 موقعیت کامل انهار کشاورزی و محل تقسیم آب )آب پخش کن ( و رقومهای مربوطه نقشه برداری و تهیه نقشه  -

 تهیه نقشه کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی نقشه برداری و تهیه نقشه  -

 قنوات چشمه ها و غیره ؛دولتی (مسیل –چاههای آب )خصوصی –مسیر قنوات نقشه برداری و تهیه نقشه  -

-برق-گاز-شبکه نفت-سیلها و کانالهای سیل گذر و مارکرهای حریم رودخانه هامنقشه برداری و تهیه نقشه مسیر رودخانه ها و -

 مخابرات-فیبرنوری

دریجه های  –گاز –شیرهای قطع و وصل آب –های آتش نشانی شیرنقشه برداری و تهیه نقشه و تعیین محل تاسیسات شهری شامل -

-دکلهای مخابرات–ترانسهای هوائی برق -پست زمینی برق اتاق–شیرفلکه های آب -پستهای زمینی مخابرات–زیرزمینی مخابرات 

 و غیره  سد و مخازن جمع آوری آبدوربین های امنیتی شهری و ترافیکی و -ر قوی برقدکلهای فشا-مخابرات-تیرها و دکلهای برق



 استخرهای ذخیره آب در محدوده خدمات شهری پیشنهادی نقشه برداری و تهیه نقشه  -

 گلخانه و غیره (-مزروعی–باغ -دائر-نقشه برداری و تهیه نقشه از پوشش گیاهی در اراضی و امالک و پالکها )بایر-

فاضالب و –مخابرات )فیبر نوری(و تلفن -گاز-برق–مشخص نمودن مسیر شبکه تاسیسات شهری )آب نقشه برداری و تهیه نقشه  -

 غیره 

 3و5و0ایجاد شبکه و پلیگون بندی درجه -

در محل  با مختصات و رقوم ارتفاعی مشخص ،بتونی با آرم شهرداری )به تائید شهرداری برسد ( بر روی آن BMساخت و استقرار -

 متر  511تقاطع معابر شهری و در فواصل کمتر از 

و معرفی کلیه  UTMتهیه لوح فشرده و نقشه های رنگی الیه بندی شده از موارد نقشه های مورد نیاز کارفرما به تفکیک با مختصات -

 X.Y.Zنقاط برداشت شده در مختصات 

 تاسیسات گردشگری و غیره -پله ها-وله هال-کانالها-آبراهه ها-انواع پل ها-هاشامل جویابنیه فنی -

 نقاط سازمان نقشه برداری کشور  BMتعیین ارتفاع نقاط از سطح آبهای آزاد هماهنگ با مختصات -

 ارائه خدمات و رفع نقائص تا یکسال پس پایان دوره نقشه برداری و به هنگام نمودن نقشه -

 بوط به نرم افزاری و کاربردی نمودن نقشه های تهیه شده ارائه آموزشهای الزم به پرسنل کارفرما در امور مر-

در صورتیکه توسط کارفرما به پیمانکار اسناد و مدارکی ارائه شود )عکس هوائی( که موجبات تسریع و یا تسهیل در اجرای پروژه -تبصره

پیشنهادی اولیه پیمانکار مبنی بر اجرای پروژه نقشه برداری به نسبت تعدیل  وقیمتپیمانکار ملزم به استفاده از آن خواهد بود و  گردد

 و پیمانکار هیچ اعتراضی نخواهد  نمود. شدخواهد 

 نقشه برداری و تهیه نقشه فضای سبز داخل پالکها -

 شگری نقشه برداری و تهیه نقشه از عناصر گردشگری و زیارتی و سیاحتی و خانه های قدیمی بعنوان نقاط گرد-

 توجه

 شوند می ناظر :سازمان نقشه برداری کشور و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی خواهند بود که توسط کارفرما به پیمانکار معرفی 

 پرداخت حق نظارت مطابق با تعرفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با پیمانکار است 



 داردها و دستورالعملهای سازمان نقشه برداری کشور تهیه گرددکلیه عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه بایستی مطابق با استان

 (0پیشنهاد قیمت به روش )

از محدوده شهر مطابق دستور العمل کارفرما  یامنطقه در هر نقطه اقیمت پیشنهادی پیمانکار به کارفرما جهت نقشه برداری  و تهیه نقشه

از مبلغ فوق حق  )بصورت ......................... (که ........................... درصدبر اساس آخرین فهرست بهای خدمات نقشه برداری بصورت ...

 کسر و به حساب ناظر واریز می گردد ابالغی مصوب نظارت ،ناظر بر اساس تعرفه

 (5پیشنهاد قیمت به روش )

از محدوده شهر مطابق با دستور العمل  یا منطقه در هر نقطه ها قیمت پیشنهادی پیمانکار به کارفرما جهت نقشه برداری و تهیه نقشه

هر هکتار کارفرما که از مبلغ فوق حق النظارت ناظر مطابق با تعرفه ابالغی مصوب  کسر و به حساب ناظر واریز گردد 

 ............................ریال

 

 نخواهد را مناقصه در شرکت قابلیت فوق آگهی از برداری کپی:تذکر

 به مناقصه در شرکت برای بایست می حقوقی و حقیقی اشخاص و داشت

 .فرمایند مراجعه شهمیرزاد شهرداری قراردادهای امور


