نوبت اول

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فررووده هرای ششراودزی شرهرهردی رهرزرز بر رسراداه مصرزب مرزد 79/01/2
شزدری سرازمان و بدرد یر مصرزب شرراد  828مرزد  79/7/01هیرأت مردیر سرازمان هد نظرر هرده "طراحی،
ههیرههیراار وقتیا ای پیر هههیی یلیر را
احداث تجهیز راه انیدای
هه ونظقر هییییار ر ی" بصزدت سرمای گذردی ب بخش خصزصی ورگذرد نراید؛
وحیر پیر هه

وبلغ پیلیه سقا
سییالنه

هرآ را ا لییه
(هه رنجاب طرربی ،ربدرث،
وجهیز و در رندرزی بازرد دوز)

تطعه یوین ،اتع ار کق
وهیجرلن
هلقار فرشید  2هه ونظقر
هییییار ر ی
تطعه یوین ،اتع ار شهرک
الهیییه هه ونظقر هییییار
ر ی
تطعه یوین ،اتع ار
تیالر
ههیرستین ر هر
تیراهه هه ونظقر هییییار
ر ی
-1

 25/585/174/151لاير

 1/791/825/555لاير

 24/141/711/418لاير

 1/152/125/555لاير

 22/841/178/181لاير

 1/145/825/555لاير

مبلغ پای سزه ساالن ی لحرا شرد برا وزهر بر برر بهرر بررهردی ماهیانر مریباشرد .هدیافر

پیشردهاه

باالورین نر سزه ساالن و مدت بهر برهردی بر رساس فرمزل ذیل محاسب میشزه:
"مدت بهر برهردی = ( × 0/5نر سزه سالیان پیشدهاهی ÷ هزید سرمای گذردی (مبلغ رولی قرردهره) )"
لررذر رز شلی ر رشررخای ب ی رری و ب ررزقی ه ررزت ب ر
با هد هسر

رررل مرریویررد هه ر

هدیاف ر

رسررداه شرررش

هد مزریررد

هرشران فریش برانبی مبدری برر وردیرز مبلرغ  0/111/111دیرال بر ببراا هرادی شرراد 1001511111118

سازمان سراماندهی مشراغل شرهری و فررووده هرای ششراودزی شرهرهردی رهرزرز نرزه بانر

ملری شرفب فلبر رول

شیانپادس رهزرز ،بر نشرانی :رهرزرز  -در بدرد پری میردرن سرابر -م ابرل میردرن براد فروشران قردی ( محرل سرابر
ساخاران روزبزسررنی رهزرز) وربرد مشرادش
سازمان و یا رز طریر مرشز فررو

هرای مرهمری سرازمان ( ولفرن ورراس  ) 22218902 :یرا هفارر بررسر

رسرداه مداقصرات و مزریردرت شرهرهردی رهرزرز ورقرپ هد شرپلرز – خیابران رن ر ا –

نبش غزنزی – ساخاران شراد  2شهرهردی رهزرز  ،مررهف نرایدد.
هزید رناشاد وگهیها ب
 .00مهل

هد برند مزرید میباشد.

قبزل پیشدهاه نر و پاسخ بر مزریرد  ،رز ورادیخ رناشراد وگهری بر مردت  02دوز شرادی و وحزیرل هد محرل

هبیرخان محرمان سازمان مبا ر هد وهدس فرز رلرذشر مریباشرد( .بردرشرر مهلر

وحزیرل پاشر هرا ورا پایران وقر

رهردی دوز هوشدب مرزد  79/01/21مریباشرد .ورادیخ برگرزردی شریبریزن مزریرد و دسریدگی بر پیشردهاهها دأس
سا

 02:11دوز س شدب مزد  79/01/25هد محل هفار مدیری

 .2بهای پیشدهاهی شررش
پاش

سازمان میباشد.

شددردگان هد مزریرد بایبرای رز بیرغ مبلرغ مشرخ

الک و مهرشد ب شرح مدددج هد رسداه مزرید وبلی شزه.
1

و مفرین و بردون ربهراب برزه و هد

 . 2سازمان ساماندهی مشراغل شرهری و فررووده هرایششراودزی شرهرهردی رهرزرز هد ده ورراب یرا قبرزل هرر یر

رز

پیشدهاهها مخااد میباشد.
 . 1مبلغ ضران نام شرش
میبایب

رز پررو هرا ،مفراهل  1/555/555/555لاير مریباشرد ،شر

هد مزرید بررری هرر یر

ب یبی رز هو طریر ذیل ردرئ شزه:

رلرر  .فرریش وردیررز مبلررغ فررز برر ببرراا  1001511010111برر نرراب سررازمان سرراماندهی مشرراغل شررهری و
فرووده هایششاودزی شهرهردی رهزرز نزه بان
ا .ب صزدت ضران

ملی شفب فلب رول شیانپادس رهزرز.

نام برانبی بر نراب سرازمان سراماندهی مشراغل شرهری و فررووده هرای ششراودزی شرهرهردی

رهزرز ب مدت س ما رز وادیخ رفاااح پیشدهاهها.
 .5ف ط ضران نام های مفابرر برانبی برا درزرن شررش

هد مزریرد مرزده قبرزل برزه و ضرران نامر هرای فرویدرد

ردهاع ب شاد مزده قبزل نریباشد.
 .1بر رسراس مراه  01قرانزن رصر ح و وبرری ویریننامر مفرام ت شرهرهردی وهرررن بر شرهرهردی مررشرز رسراانها،
ش نشهرها و شهرهای باالی ی
وبالی

میلیزن نفر هرفیر  ،شررش

هد مزریرد و ردرئر پیشردهاه بر مدزلر قبرزل شررو و

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرووده های ششاودزی شهرهردی رهزرز میباشد.

 . 9نایج شریبیزن برربر مرزره  05و  08قرانزن رصر ح و وبرری ویریننامر مفرام ت شرهرهردی وهرررن بر شرهرهردی
مررشز رسراانها ،شر ن شرهرها و شرهرهای براالی یر

میلیرزن نفرر هرفیر  ،پرف رز مزرف ر

مردیر امل و وصرزی

هیئ مدیر سازمان بدرشرر ظرف مدت  5دوز (بر رسراردای ریراب وف)یرل) بر برنرد مزریرد ر ر ب خزرهرد شرد ،ورا
مرربل رنف اه قرردهره رنجاب شزه.
 . 8برندگان رول و هوب مزرید هرگا ظرف مدت یر

هفار رز ورادیخ ربر ب برنرد شردن رز پرهرخر

مبلرغ پیشردهاهی

و ردرئ وضررین ببرن رنجراب وفهردرت(طبرر شررریط مدرددج هد رسرداه مزریرد ) و رنف راه قررردهره رسرادباف ودزنرد،
سپره ونان ب وروی

ضبط و مررو

برند شدن ریشان شان لر یبرن گرهیرد و هری گزنر ب ری بررری برنرد مزریرد

ریجاه نخزرهد شد.
 .7ب رسراداه بدرد  5رزمراه  00قرانزن رصر ح و وبرری ویریننامر مفرام ت شرهرهردی وهرررن بر شرهرهردی مررشرز
رساانها ،ش نشهرها و شهرهای براالی یر

میلیرزن نفرر هرفیر  ،بردرقل میرزرن وضررین ببرن رنجراب مفاملر هد

مزده مفام وی ش مزضزع ون رنجاب رمزد ساخارانی یرا برادبری یرا خریرد ماشرینوالت باشرد  5هدصرد و هد مرزده سرایر
مفام ت  01هدصد مبلغ مفامل میباشد.
 . 01برند هوب طبر وبصر ی

ماه  21قرانزن رصر ح و وبرری ویریننامر مفرام ت شرهرهردی وهرررن بر شرهرهردی

مررشررز رسرراانها ،ش ر نشررهرها و شررهرهای برراالی ی ر

میلیررزن نفررر هرفی ر  ،هد صررزدوی وفیررین خزرهررد شررد ش ر

وفاوتبهای پیشدهاهی رو با برند رول رز مبلغ سپره بیشار نباشد.
 . 00بضزد پیشدهاهههددگان هد هلب گشایش پاش ها وزره میباشد.
 . 02سایر رط

ات و هزئیات هد رسداه مزرید مدددج شد رس .
روابط عمومي و امور بينالملل شهرداري اهواز
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