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فراخوان عمومي مناقصه شناسایي مشاورین حقوقي برای طراحي و عامل چهارم پروژه های مسکن بنیاد
مسکن و طرح اقدام ملي مسکن
اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس در نظر دارد طي این آگهي نسبت به شناسایي و انتخاب مشاورین حقوقي
دارای صالحيت و رتبه طراحي مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ظرفيت آزاد با توان مالي و فني الزم ،سابقه
طراحي ساختمان طي سه سال گذشته و سایر مدارک و مستندات و مشخصات آمده در اسناد مناقصه ،جهت طراحي پروژه های طرح اقدام
ملي مسكن شهرستان های فارس(مرتبط با بنياد مسكن فارس) و پروژه های مسكن خود ،اقدام نماید .لذا از مشاورین حقوقي دارای شرایط
مورد نظر ،دعوت ميشود كه با توجه به شرایط ذیل در این فراخوان عمومي شركت نمایند.
موضوع فراخوان :مناقصه خرید خدمات مشاوره ای فاز صفر و یک و دو مطالعات طراحي و تهيه نقشه های اجرایي(تهيه نقشه های

اجرایي سازه ،معماری و تاسيسات ،تهيه نقشه های اجرایي محوطه) ،ارائه متره و برآورد پروژه های مسكوني طرح اقدام ملي مسكن و یا
پروژه های های مسكن شهری بنياد مسكن در شهرستانهای استان فارس و همچنين خرید خدمات مشاوره ای عامل چهارم طراح
های پروژه های یاد شده به صورت جداگانه ،با اعتباری از نوع غير عمراني شامل تسهيالت بانكي مختص طرح اقدام ملي مسكن و آورده ی
متقاضيان مسكن و در پروژه های بنياد مسكن از تسهيالت بانكي و منابع داخلي بنياد مسكن است كه به تبع آن كسورات و باالسری پروژه از
نوع غير عمراني محسوب مي شود ،با نمونه قرارداد ،شرح خدمات ،شرایط عمومي ،مشخصات و جداول آمده در اسناد و مدارک مناقصه.
محل و نحوه توزیع و تحویل اسناد :پيرو شيوع ویروس كرونا و در راستای صيانت از سالمت همكاران و عوامل فني و اجرایي شركت كننده
در فراخوان ،اسناد مناقصه عالوه بر توزیع فيزیكي از طریق سایت و پرتال اداره كل بنياد مسكن فارس با آدرس
 www.bonyadmaskanfars.irبه صورت  pdfبارگذاری شده است ،لذا شركت كنندگان در صورت امكان از پيگيری حضوری خودداری
فرمایند .همچنين درصورت سوال در وقت اداری از ساعت  9لغایت  31صبح با تلفن معاونت مسكن شهری – تلفن  22312103370و یا
تلفن خانه اداره كل بنياد مسكن فارس  22312103320الي  27داخلي  072ارشناس مسئول امور فني و برنامه ریزی مسكن شهری و یا
امور قراردادها و كنترل پروژه تلفن 22312103972/22312103372 :تماس برقرار نمایيد .برگشت اسناد ،مدارک و مستندات از طریق
پست و به آدرس :شيراز ،بلوار گلستان ،حد فاصل چهار راه ادبيات و ميدان گلستان ،اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس ،طبقه  ،1امور
فني و برنامه ریزی مسكن شهری/كد پستي 2327232732 :پست شود .اعتبار سنجي آخرین تغييرات شركت از سایت روزنامه رسمي،
ضمانتنامه بانكي از سایت بانک عامل و رتبه و صالحيت از سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ساجار  www.sajar.irو سایر مراجع
ذیصربط انجام مي شود.
تاریخ و مدت توزیع (فروش) اسناد :از دوشنبه مورخ  3199/23/39تا دوشنبه مورخ 3199/23/07
 .3تاریخ و مدت تحویل (برگشت) اسناد :از سه شنبه مورخ  3199/23/02تا شنبه مورخ 3199/29/23
 .0تاریخ و زمان بازگشایي پاکت ها :یكشنبه  3199/29/29ساعت  33لغایت پایان جلسه
 .1محل برگزاری کمیسیون مناقصه :سالن جلسات اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس
 .2ضمانتنامه بانكي شركت در فرآیند ارجاع كار برابر تيپ ضمانتنامه ذیل آخرین آیين نامه تضمين معامالت و اعتبار  1ماه و یا فيش بانكي
به مبلغ ( 072,222,222دویست و پنجاه ميليون)ریال به شماره حساب  32227370272نزد بانک مسكن به نام بنياد مسكن انقالب
اسالمي فارس واریز گردد و در پاكت جداگانه قرار داده شود .الزم به ذكر است به هرگونه تضمين دیگر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 .7هزینه خرید اسناد مناقصه ( 0,222,222دو ميليون) ریال طي فيش نقدی واریزی به شماره حساب  32227370272نزد بانک
مسكن به نام بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس واریز شود.
 .7نوع اعتبار و کسورات :نوع اعتبار غير عمراني شام ل تسهيالت بانكي مختص طرح اقدام ملي مسكن و آورده ی متقاضيان خرید كه به
تبع آن كسورات و باالسری پروژه از نوع غير عمراني است.
 .2به استناد مقررات ،ضوابط و دستورالعملهای طرح اقدام ملي مسكن ،مبنای محاسبه قيمت پایه خدمات طراحي(معماری فاز یک ،سازه و
تاسيسات ،متره و برآورد) ،برابر ( 72پنجاه) درصد تعرفه سازمان نظام مهندسي و ساختمان استان فارس ابالغي سال  3199و به تبع
آن كسر سهميه نظام مهندسي نيز ( 72پنجاه) درصد مي باشد.
 .3هزینه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده/برندگان مناقصه مي باشد.
 .9برنده مناقصه مي بایست پس از  2روز از ابالغ نتيجه مناقصه ،جهت انجام مراحل واگذاری و انعقاد قرارداد از جمله ارائه ضمانت بانكي یا
واریز نقدی تضمين انجام تعهدات ،به اداره كل بنياد مسكن فارس مراجعه نماید ،پس از مدت ذكر شده ضمن ضبط ضمانتنامه شركت
در فرآیند ارجاع كار ،موضوع مورد مناقصه به نفر دوم واگذار ميگردد.
 .32كليه كسورات به شرح اعتبارات غیر عمراني و بر عهده ی برنده مناقصه ميباشد.
تذکر :در ارجاع كار عالوه بر ارزیابي شكلي و قيمت پيشنهادی ،امتياز ارزیابي كيفي مشاوران و سایر موارد قيد شده در اسناد مناقصه ،در نظر
گرفته مي شود.

روابط عمومي اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي فارس

