آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)
شهرداري انديشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره /5/212ص مورخ 1233/30/22مصوبه بندد  8شدماره  213مدورخ
 1233/32/21شوراي اسالمی شهر انديشه درخصوص جدول گذاري و اصالح نهرهاي سطح شهر انديشه از طريد انتشدار
آگهی مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرايط (حداقل داراي رتبه  5راه ) اقدام نمايد.
 -1انجام عملیات جدول گذاری و اصالح انهار با اعتبار معادل  00/000/000/000ریال و سپرده شرکت در مناقصه مبله 1/000/000/000
ریال

 -0سپرده شرکت در مناقص :
سپرده شرکت در مناقص برای هر یک از موارد فوق مي بایست بصورت ضمانتنام بانكي ب نفع شهرداری اندیش  ,و یها واریه
نقدی ب حسابجاری سیبا ب شماره  0113111100001ن د بانک ملي ایران شعب بلوار آزادی اندیش کد ( 0112شماره حساب شهبا
) IR100120000000113111100001تهی و برابر دستور العمل مندرج در کاربرگ مناقص ب همراه پیشنهاد قیمت ارائ گهردد ززم
بذکر است نفرات اول  ،دوم و سوم مناقص هر گاه حاضر ب عقد قرارداد نگردند سپرده آنان ب ترتیب ب نفع کارفرما ضبط خواهد
شد
 -3مهلت و محل دریافت اسناد مناقص :
مهلت دریافت اسناد مناقص از تاریخ انتشار آخرین آگهي لغایت پایان وقت اداری(ساعت  )11روز یكشهنب مهور  1100/01/13و
محل دریافت آن صرفا از طریق سامان تدارکات الكترونیک دولت www.setadiran.irمي باشد
 -1مهلت و محل تسلیم پیشنهادات:
متقاضیان مي بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را ک برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقص تنظیم شده است را حداکثر تا
ساعت  10روز پنج شنب مور  1100/01/01در سامان تدارکات الكترونیک  www.setadiran.irتسلیم نمایند
 -0مدارك ززم جهت دریافت اسناد مناقص :
تقاضیان جهت دریافت اسناد مناقص مي بایست فیش واری ی ب حسابجاری سیبا ب شماره  0111010102000ن د بانک ملي ایران شعب
بلوار آزادی اندیش (کد )0112بمبل  000000000ریال (غیر قابل استرداد) بابت خرید اسناد مناقص ب شهرداری اندیش تسلیم نمایند

 -0ه ین درج آگهي در روزنام ب عهده برنده موضوع مناقص است
 -2شهرداری اندیش در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار مي باشد

علي ملکي
شهردار شهر انديشه
رونـوشـت :









معاونت محترم برنامه ریزی جهت اطالع
مسئول اداره مالی و ذیحساب جهت اطالع
سرپرست محترم اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی جهت اطالع
مسئول محترم حراست جهت اطالع.
مسئول محترم بازرسی جهت اطالع.
مسئول محترم بودجه و اعتبارات جهت اطالع
مسئول محترم امور قراردادها جهت اطالع .

اقدام کننده  :امور قراردادها

