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جمهورى اسالمى ایران
وزارت راه و شهرسازى 

اداره کل راه و شهرسازى سیستان و بلوچستان 

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازى استان سیستان و بلوچستان
موضوع مناقصه: حفاظت فیزیکى از اراضى تحت مالکیت دولت واقع در محدوده و حریم شهرســتانهاى زاهدان ، خاش ، ســراوان ، سوران ، سیرگان ، جالق ، مهرستان ، میرجاوه ، زابل ، زهک ، هیرمند

اداره کل راه و شهرســازى اســتان سیستان و بلوچستان به عاملیت از طرف سازمان ملى زمین و مسکن در نظر دارد امر حفظ و حراست از ارضى تحت مالکیت دولت واقع در شهرســتانهاى یاد شده را به مدت یک سال به موسسات حفاظتى و مراقبتى داراى مجوز از  
مراجع ذى صالح (پلیس پیشگیرى) واگذار نماید:

پیشنهادات: نحوه تسلیم  و  مناقصه  شرایط 
1- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى 

مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد: روز دوشنبه 98/02/30

3- مهلت زمانى دریافت اســناد مناقصه از سامانه ستاد: روز یک شنبه 98/03/05
4- مهلت زمانى ارائه پیشــنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه 98/3/21

5- الزم به ذکر اســت کلیه شــرکت کنندگان در مناقصه عالوه بر ارسال مدارك پاکت (ب) حاوى اسناد مناقصه (فتوکپى برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رســمى ، اساسنامه موسسه ، آخرین آگهى تغییرات موسسه که نام مدیر و مدیران موسسه در آن تصریح گردیده و 
مجوز پلیس پیشــگیرى و فتوکپى کارت ملى صاحبین امضاى مجاز موسســه که از طریق دفاتر اسناد رســمى گواهى امضاء گردد و پاکت (ج) حاوى فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت پیشنهادى (برآورد کلیه هزینه ها و پرداخت حقوق و مزایاى پرسنل) بصورت 
الکترونیکى در ســامانه ســتاد ، نسبت به تحویل پاکات الك و مهر شده (الف) را که حاوى تضمین شرکت در فرایند اجراى کار مى باشد ، حداکثر تا ســاعت 8 صبح مورخه 98/03/21 به مدیریت حراست اداره کل راه و شهرسازى سیستان و بلوچستان به آدرس: زاهدان 

، میدان شــهداء اقدام و رســید دریافت نمایند ضمنًا پاکت الف: حاوى ضمانتنامه بانکى معتبر سه ماهه و قابل تمدید در وجه اداره کل راه و شهرسازى استان باشد.
6- شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934
7- اطالعات این مناقصه در پایگاه ملى اطالع رســانى مناقصات نیز ثبت مى گردد.

8- بازگشــایى پاکات راس ساعت 9 صبح روز چهارشــنبه مورخه 98/03/22 در دفتر کار مدیر کل صورت مى پذیرد ضمنًا اداره کل در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
                   تعداد نیرو و امکانات:

جمع کل اراضى: 16227 هکتار
مبلغ برآورد مناقصه: 10/024/857/149 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 501/242/857 ریال
کلیه خودروها مى بایســتى مجهز به جى پى اس – بغل نویســى و چراغ گردان و نیروها داراى لباس متحد الشکل باشند و تمامى اکیپ هاى گشتى ملزم به داشتن تبلت به مشــخصات فنى سامسونگ Galaxy مجهز به Spen باشند حق الزحمه موسسه پس از پرداخت 

حقوق کلیه پرســنل بر اساس قانون کار با در نظر گرفتن قانون مرکز انتظام ناجا و ارائه لیســت واریز حق بیمه کلیه کارکنان (اعم از راننده ، راکب ، نگهبان) قابل پرداخت مى باشد.
ضمنا در صورت اجراى احکام رفع تصرف توســط یگان حفاظت موسســه ملزم به اعزام نیرو به شهرستان محل اجرا و همکارى همه جانبه در همه زمینه ها خواهد بود و در صورت اعزام نیروهاى شاغل جهت ماموریت پرداخت هزینه هاى مربوط به عهده موسسه خواهد بود. 
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