نوبت اول
{ آگهی مزایده عمومی }
مصازب شاراره

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشااورزی شاهردرری رهازرز با رسااداد بداد یا

 837مزرخ  97/12/27هیاأت مادیره ساازمان در نظار دررد رمایااز" احددا ،ج هیدز راهانددای و بهدههبدهاار موتدا ای

باراندددای مادددااو ندداماندهی بارهددا ودددهی و اواورهددا حامددض بددار واتد ار ندده یددما یددهتی میدددا ا دددیه " رر باارری
 ،بشار ییال رز طریاق مزریاده کابای ،با

مدت  5سال رز طریق سرمای گذرری بخش خصزصای (بصازرت مشاارک
رفررد ورجد شرریط ورگذرر نراید؛
لذر رز کلی رشخاص حقیقی و حقزقی دعازت با عرال مایآیاد جها
درشان فیش بانکی مبدای بار ورریاز مبلا

دس

دریافا

در مزریاده باا در

رساداد شارک

 1/000/000ریاال با حبااش شاراره  100481050ساازمان سااماندهی

مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهردرری رهزرز نازد بانا

شاهر شابب کیانپاار

رهازرز ،با نشاانیو رهازرز-

ررهبدد پیچ میدرن مقابل میدرن بار فروشاان قادی ( محال ساابق سااخاران روزبزساررنی رهازرز ورحاد مشاارک
مردمی سازمان ( ولفن ورا

و  32268712یا دفاار حررسا

هاای

ساازمان و یاا رز طریاق مرکاز فاروا رساداد مداقصاات و

مزریدرت شهردرری رهازرز ورقاد در کرپلاز – خیاباان رنقا ش –نابش غزنازی – سااخاران شاراره  3شاهردرری رهازرز
مررجب نرایدد.
هزید رناشار آگهیها ب عهده برنده مزریده میباشد.
 .11مهل

قبزل پیشدهاد نرخ و پاسخ با مزریاده ،رز وااریخ رناشاار آگهای با مادت  15روز کااری و وحزیال در محال

دبیرخان محرمان سازمان مباقر در آدر

وحزیال پاکا هاا واا پایاان وقا

فاز رلاذکر مایباشاد( .حادرکرر مهلا

ردرری روز دوشاادب ماازرخ  98/2/2ماایباشااد .واااریخ برگاازرری کریباایزن مزریااده و رساایدگی ب ا پیشاادهادها رأ
 14روز چهارشدب مزرخ  98/2/3در محل سالن جلبات سازمان میباشد.

ساع

ررزا پای مزریده ،هرچدین مبل ضران

2.2

نام شرک

در مزریده طبق شر جدول ییل می باشد.
مبل ضران

مبل پای مزریده رجاره ماهیان برری سال رول

نام

(رز زمان شروع بهره بردرری

60/000/000ریال
هزید ساخ

 179/108/980ریال

پروژه (ساخ  ،وجهیز و ررهرندرزی و بهرهبردرری طبق برآورد رولی سازمان مبادل

 3/582/179/582میباشد ک با وزج ب شر مددرج در رسداد مزریده وراماً ب عهده برنده مزریده رس .

.3بهااای پیشاادهادی شاارک
در پاک

کدداادگان در مزریااده بایبااای رز حی ا

مبل ا مشااخ

و مبااین و باادون ربهاااب باازده و

الک و مهرشده ب شر مددرج در رسداد مزریده وبلی شزد.

 .4سازمان ساماندهی مشااغل شاهری و فارآوردههاایکشااورزی شاهردرری رهازرز در رد ورااب یاا قبازل هار یا

رز

پیشدهادها مخاار میباشد.
 .5مبل ضاران ناما شارک

در مزریاده مباادل  179/108/980ریاال مایباشاد ،کا مایبایبا

طریق ییل رررئ شزدو

1

با یکای رز دو

رلاا  .فاایش ورریااز مبلاا فااز باا حباااش  100481282باا ناااب سااازمان ساااماندهی مشاااغل شااهری و
فرآوردههایکشاورزی شهردرری رهزرز نزد بان
ش .ب صزرت ضران

شهر شبب کیانپار

رهزرز.

نام باانکی با نااب ساازمان سااماندهی مشااغل شاهری و فارآوردههاای کشااورزی شاهردرری

رهزرز ب مدت س ماه رز واریخ رفااا پیشدهادها.
 .6بر رسا

مااده  10قاانزن رصا

ک نشهرها و شهرهای باالی ی
وکالی

و وباری آیاینناما مباام ت شاهردرری وهاررن با شاهردرری مررکاز رسااانها،

میلیزن نفر جربیا  ،شارک

در مزریاده و رررئا پیشادهاد با مدزلا قبازل شارو و

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهردرری رهزرز میباشد.
و وباری آیاینناما مباام ت شاهردرری وهاررن با شاهردرری

 . 7نایج کریبیزن برربر مازرد  15و  18قاانزن رصا
مررکز رسااانها ،کا ن شاهرها و شاهرهای بااالی یا

میلیازن نفار جربیا  ،پاف رز مزرفقا

مادیرعامل و وصازی

هیئ مدیره سازمان حدرکرر ظرف مدت  5روز (با رسااردای ریااب وب)یال با برناده مزریاده رعا ب خزرهاد شاد ،واا
مررحل رنبقاد قررردرد رنجاب شزد.
 . 8برندگان رول و دوب مزریده هرگاه ظرف مدت یا

هفاا رز وااریخ ربا ب برناده شادن رز پردرخا

مبلا پیشادهادی

و رررئا وضارین حبان رنجااب وبهاادرت(طبق شارریط مدادرج در رساداد مزریااده و رنبقااد قاررردرد رساادکاف ورزنااد،
سپرده آنان ب وروی

ضبط و مررو

برنده شدن ریشان کان لا یکان گردیاده و هایچگزنا حقای بارری برناده مزریاده

ریجاد نخزرهد شد.
 .9ب رسااداد بداد  5رزمااده  11قاانزن رصا

و وباری آیاینناما مباام ت شاهردرری وهاررن با شاهردرری مررکاز

رساانها ،کا ن شاهرها و شاهرهای بااالی یا

میلیازن نفار جربیا  ،حادرقل میازرن وضارین حبان رنجااب مباملا

در مزرد مبام وی ک مزضزع آن رنجاب رمازر سااخارانی یاا بااربری یاا خریاد ماشاینآالت باشاد  5درصاد و در مازرد
سایر مبام ت  10درصد مبل مبامل میباشد.
 . 10برنده دوب طبق وبصره ی

ماده  20قاانزن رصا

مررکااز رساااانها ،ک ا نشااهرها و شااهرهای باااالی ی ا

و وباری آیاینناما مباام ت شاهردرری وهاررن با شاهردرری
میلیاازن نفاار جربی ا  ،در صاازروی وبیااین خزرهااد شااد ک ا

وفاوتبهای پیشدهادی رو با برنده رول رز مبل سپرده بیشار نباشد.
 . 11حضزر پیشدهاددهددگان در جلب گشایش پاک ها آزرد میباشد.
 . 12سایر رط عات و جزئیات در رسداد مزریده مددرج شده رس .
اداره ارتباطات و امور بينالملل شهرداري اهواز

2

