سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز به استناد بند یک مصوبه شماره  728مورخ
 18/87/91هیئتمدیره سازمان در نظر دارد "امتیااز بهاره بارداری مواات از ورودیاه وساا ن نیهیاه میادان مرکا ی
میوه و ترهبار اهواز و ساماندهی بارهای فصهی و خودروهای حامل بار سرگردان وااع درضهع شرای و ضهع غربای میادان
الغدیر" را برای مدت یک سال از طریق م ایده به افراد واجدشراین واگذار نماید.
لذا از کهیه اشخاص حیییی و حیوای دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد شرکت در م ایده باا در دسات داشات
فیش بانکی مبنی بر واری مبهغ  9/888/888ریال به حساب جاری شاماره  8998485858887ساازمان سااماندهی مشااغل
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز ن د بانک مهی شعبه فهکه اول کیانپارس اهواز ،به نشانی :اهواز ساازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اهواز وااع در راه بند میابال میادان باار فروشاان اادی
(محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز) واحد اراردادهای سازمان (تهف تماس )52259544 :یا دفتر حراست سازمان و
یا از طریق مرک فروش اسناد منااصات و م ایدات شهرداری اهواز وااع در کمپهو خیابان انیالب نبش غ ناوی سااختمان
شماره  5شهرداری اهواز مراجعه نمایند.
ه ینه انتشار آگهیها به عهده برنده م ایده میباشد.
 .9مههت ابول پیشنهاد نرخ و پاسخ به م ایده ،از تاریخ انتشار آگهی به مدت  98روز کاری و تحویال در محال دبیرخاناه
محرمانه سازمان مستیر در آدرس فوقالذکرمیباشد) .حداکثر مههت تحویل پاکات تا پایان واات اداری روز ساه شانبه
مورخ  18/81/86میباشد) .تاریخ برگ اری کمیسیون م ایده و رسیدگی به پیشنهادات رأس ساعت  31روز چهارشنبه
مورخ  18/81/88در محل دفتر مدیریت سازمان میباشد.
 .2ارزش پایه م ایده ،طبق شرح جدول ذیل میباشد.
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ساماندهی بارهای فصهی و خودروهای حامل بار سرگردان وااع در ضهع شرای میدان
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ارزش پایه م ایده

مبهغ ضمانت نامه

 5ساماندهی بارهای فصهی و خودروهای حامل بار سرگردان وااع در ضهع غربی میدان الغدیر

 .5بهای پیشنهادی شرکت کنندگان در م ایده بایستی از حیث مبهغ مشخص و معی و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و
مهرشده به شرح مندرج در اسناد م ایده تسهی شود.
 .5سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههایکشاورزی شهرداری اهواز در رد تمام یا ابول هر یاک از پیشانهادها
مختار میباشد.
 .4مبهغ ضمانتنامه شرکت در م ایده معادل پنج درصد مبهغ پایه م ایده به شرح جدول فوق می باشد ،که میبایست باه
یکی از سه طریق ذیل ارایه شود:
الا  .فاایش واریا مبهااغ فااوق بااه حساااب شااماره  8998485989888بااه نااام سااازمان ساااماندهی مشاااغل شااهری و
فرآوردههایکشاورزی شهرداری اهواز ن د بانک مهی شعبه فهکه اول کیانپارس اهواز.
ب .به صورت ضمانتنامه بانکی به نام سازمان ساماندهی مشاغل شاهری و فارآوردههاایکشااورزی شاهرداری اهاواز
به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.
ج .چک تضمی شده بانکی در وجه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههایکشاورزی شهرداری اهواز.

 .6بر اساس ماده  98اانون اصالح و تسری آ ی نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری مراک استانها ،کاالنشاهرها و
شهرهای باالی یک میهیون نفر جمعیت ،شرکت در م ایده و ارا ه پیشنهاد به من لاه اباول شارو و تکاالی

ساازمان

ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههایکشاورزی شهرداری اهواز میباشد.
 .8نتیجه کمیسیون برابر مواد  94و  97اانون اصالح و تسری آ ی نامه معامالت شهرداری تهاران باه شاهرداری مراکا
استانها ،کالنشهرها و شهرهای باالی یک میهیون نفر جمعیت ،پس از موافیت مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره سازمان
حداکثر ظرف مدت  4روز (به استثنای ایام تعطیل) به برنده م ایده اعالم خواهد شد تا مراحل انعیاد ارارداد انجام شود.
 .7برندگان اول و دوم م ایده هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ برنده شدن از پرداخت مبهغ پیشانهادی ماهیاناه
جهت حق بهرهبرداری و ارا ه ضمانت حس انجام تعهدات (طبق شاراین منادرج در اساناد م ایاده) و انعیااد اارارداد
استنکاف ورزند ،سپرده آنان به ترتیب ضبن و مراتب برنده شدن ایشان کان ل یک گردیده و هیچگونه حیی برای برنده
م ایده ایجاد نخواهد شد.
 .1به استناد بند  4ماده  99اانون اصالح و تسری آ ی نامه معاامالت شاهرداری تهاران باه شاهرداری مراکا اساتانها،
کالنشهرها و شهرهای باالی یک میهیون نفر جمعیت ،حداال می ان تضمی حس انجام تعهدات  %98مبهغ مورد معامهاه
میباشد.
 .98برنده دوم طبق تبصره یک ماده  28اانون اصالح و تسری آ ی نامه معامالت شهرداری تهاران باه شاهرداری مراکا
استانها ،کالنشهرها و شهرهای باالی یک میهیون نفر جمعیت ،در صورتی تعیی خواهد شد که تفاوت بهای پیشنهادی او
با برنده اول از مبهغ سپرده بیشتر نباشد.
.99حضور پیشنهاددهندگان در جهسه بازگشایی پاکات آزاد میباشد.
 .92سایر اطالعات و ج یات در اسناد م ایده مندرج شده است.
 .95فین ضمانت نامه های معتبر بانکی با عنوان شرکت در م ایده مورد ابول بوده و ضمانتنامه های فرآیند ارجاع به کار
مورد ابول نمیباشد.
 .95پیش نویس ارارداد ضمیمه اسناد م ایده میباشد.
روابط عمومي و امور بينالملل شهرداري اهواز

