( نوبت اول)

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز به استنااد باتد سته مجتوز شتااره 826
مورخ  97/08/02هیئت مدیره سازمان ،در نظر دارد" تکایل غرف و محوطه سازی بازارچه مالشیه" واقت در کتوی
مالشیه

را طبق شرح ذیل از طریق مااقصه عاومی واگذار نااید.

ردیف

شرح منلقصه

مبلغ برآورد اولیه

1

تکمیل غرف و محوطه سازی بازارچه مالشیه

 12/383/610/862ریل

(نوبت اول)

مدت

مبلغ ضملنتنلمه شرکت

پروژه

در منلقصه

 9مله

620/000/000

لذا از کلیه اشخاص حقوقی که دارای گواهیاامه تشخیص صالحیت و رتبه بادی حداقل پایه  5رشنه ابایه ،از ستوی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جاهوری هسناد دعوت به عال میآید جهت دریافتت استااد شترکت
در مااقصه با در دست داشتن فتی

بتانکی مباتی بتر واریتز مبلت  1/000/000ریال بته حستا جتاری شتااره

 0110504040008سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز نزد بانت ملتی شتعبه
فلکه اول کیانپارس اهواز به نشانی :اهواز  -سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهتواز
واق در راهباد مقابل میدان بارفروش ان قدیم (محل سابق ستاتناان اتوبوسترانی اهتوازا واحتد قراردادهتای
(تلفن تملس )32241455 :یتا دفنتر حراستت ستازمان و یتا از طریتق ستامانه اداره
ستازمان
قراردادهای شهرداری اهواز به نشانی  peymankar.ahvaz.irمراجعه ناایاد.
هزینه انتشلر آگهيهل به ع هده برنده منلقصه ميبلشد.
 - 11مهلت قبول پیشاهاد نرخ و پاسخ به مااقصه ،از تاریخ اننشار آگهی به مدت  10روز کالر و تحویتل در محتل
دبیرتانه محرمانه سازمان مسنقردرآدرس فوقالذکر میباشد) .حداکثر مهلت تحویل پاکتها تا پایتان وقتت اداری روز
سهشنبه مورخ  97/08/29میباشدا .تاریخ برگزاری کایسیون مااقصه و رسیدگی بته پیشتاهادها رأس ستاعت 10
صبح روز چهارشابه مورخ  97/08/30در محل دفنر مدیریت سازمان ساماندهی مشتاغل شتهری و فترآورده هتای

کشاورزی شهرداری اهواز واق در راه باد مقابل میدان بارفروشان قدیم(محل سابق ساتناان اتوبوسرانی اهوازا متی -
باشد.
 - 2بهای پیشاهادی شرکت کاادگان در مااقصه بایسنی از حیث مبل مشخص و معی و بدون ابهام و تط توردگی
بوده و در پاکت الک ومهرشده به شرح مادرج در اسااد مااقصه تسلیم شود.
 - 3سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز در رد تاام یا قبول هر ی
پیشاهادها مخنار میباشد.
 - 4مبل ضاانت نامه شرکت در مااقصه میبایست به یکی از دو طریق ذیل ارائه شود:

از
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الف .فی

واریز مبل فوق به حسا  0110504101000به نام ستازمان ستاماندهی مشتاغل شتهری و فترآورده هتای

کشاورزی شهرداری اهواز نزد بان

ملی شعبه فلکه اول کیانپارس اهواز.

 .به صورت ضاانت نامه بانکی به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشتاورزی شتهرداری اهتواز
به مدت سه ماه از تاریخ افنناح پیشاهادها.
 - 5در صورتی که پیشاهاددهادگان اول یا دوم مااقصه ظرف مدت ی هفنه از تاریخ ابالغ برنتده شتدن در مااقصته
حاضر به امضای قرارداد و ارائه ضاانت نامه حس انجام تعهدات نشوند ضاانت نامه شرکت در مااقصه آنان به ترتیب
به نف سازمان ضبط تواهد شد.
 - 6به اسنااد باد  5ازماده  11قانون اصالح و تسری آیی نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری مراکز اسنانها،
کالن شهرها و شهرهای باالی ی میلیون نفر جاعیت ،حداقل میزان تضای حس انجام معامله که باید قبل از
انعقاد قرارداد اتذ شود در مورد معامالتی که موضوع آن انجام امور ساتناانی یا باربری یا ترید ماشی آالت باشد
 ،5%و در مورد سایر معامالت  %10مبل معامله میباشد.
 - 7ننیجه کایسیون برابر مواد  15و  18قانون اصالح و تسری آیی نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری مراکز
اسنانها ،کالن شهرها و شهرهای باالی ی میلیون نفر جاعیت  ،پت از موافقتت متدیرعامل و تصتویب هیئتتمتدیره
سازمان حداکثر ظرف مدت  5روز (به اسنثاای ایام تعطیلا به برنده مااقصه اعالم تواهد شد،تا مراحل انعقاد قرارداد
انجام شود.
 - 8بر اساس ماده  10قانون اصالح و تسری آیتی نامته معتامالت شتهرداری تهتران بته شتهرداری مراکتز استنانها،
کالن شهرها و شهرهای باالی ی میلیون نفر جاعیت ،شرکت در مااقصه و ارا ئه پیشاهاد بته مازلته قبتول شترو و
تکالیف ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز میباشد.
 - 9برنده دوم طبق تبصره ی ماده  20قانون اصالح و تسری آیی نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری مراکتز
اسنانها ،کالن شهرها و شهرهای باالی ی میلیون نفر جاعیت،در صورتی تعیی تواهد شد که تفاوتبهای پیشاهادی
او با برنده اول از مبل سپرده بیشنر نباشد.
 - 10حضور پ یشاهاد دهادگان در جلسه گشای پاکت ها آزاد میباشد.
 - 11تعتدیل بتر استاس دستنورالعال شتااره  101/173073متورخ  82/09/15و شتاتصهتای تعتدیل بتر استاس
بخشاامههای مانشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی قابل محاسبه و پرداتت میباشد.
- 12فقط ضاانتنامههای معنبر بانکی با عاوان شرکت در مااقصه مورد قبول بوده و ضاانت نامههای فرآیاد ارجاع به
کار مورد قبول نایباشد.
 - 13سایر اطالعات و جزئیات در اسااد مااقصه مادرج شده است.
- 14پیشنویس قرارداد ضمیمه اسناد مناقصه میباشد.
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اداره ارتباطات و امور بین المللی شهرداری اهواز
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