نوبت اول

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فررووده هرای ششراودزی شرهرهردی رهرزرز بر رسراداه مصرزب مرزد 79/01/2
شررزدری سررازمان و بدررد یرر مصررزب شرر اد  828مررزد  79/7/01هیررأت مرردیر سررازمان هد نظررر هرده پرررو
یی
زییرد ییرراار قت یی اه
"طراحیی  ،احییثا  ،هیز،ییا ،ااد ایییثاهر
ییوهاا ا ه" در بصررزدت سرررمای
یتا یی
ی قنری
یزرا ا زی ،یی
ا ی را شی
هق،ن ی
گذردی ب بخش خصزصی ورگذرد ن اید؛
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برووده رولی جهت رنجام طررحری رحردر

هجهیر و در رنردرزی برازرد دوز بر ه یدر سررمای گرذرد بر مغ ر

 38/181/477/813لاير میباشد.
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مغ

پای سزه ساالن ی لحاظ شد (برا هزجر بر حرر بهرر بررهردی ماهیانر

بر مغ ر 1/163/136/000

لاير میباشد .هدیافت پیشدهاه باالهرین نر سرزه سراالن و مردت بهرر بررهردی برر رسرار فرمرز ذیرل محاسرغ
میشزه:
"مدت بهر برهردی = ( × 0/5نر سزه سالیان پیشدهاهی ÷ ه ید سرمای گذردی (مغ
لررذر رز ش ی ر رشررخای ح ی رری و ح ررزقی ه ررزت ب ر

رولی قرردهره )"

ررل مرریویررد جهررت هدیافررت رسررداه شرررشت هد م ریررد

با هد هسرت هرشران فریش برانبی مغدری برر وردیر مغ ر  0/111/111دیرا بر حبراا جرادی شر اد 1001511111118
سازمان سراماندهی مشراغل شرهری و فررووده هرای ششراودزی شرهرهردی رهرزرز نر ه بانر

م ری شرفغ ف بر رو

شیانپادر رهزرز بر نشرانی :رهرزرز  -در بدرد پری میردرن سرابر -م ابرل میردرن براد فروشران قردی ( محرل سرابر
ساخا ان رهزبزسررنی رهزرز ورحرد مشرادشت هرای مرهمری سرازمان ( ه فرن ه رار  22228902 :یرا هفارر حررسرت
سازمان و یا رز طریر مرش فررو

رسرداه مداقصرات و م ریردرت شرهرهردی رهرزرز ورقرپ هد ش پ رز – خیابران رن ر ا –

نغش غ نزی – ساخا ان ش اد  2شهرهردی رهزرز.
ه ید رناشاد وگهیها ب

هد برند م رید میباشد.

 .00مه ت قغز پیشدهاه نر و پاسخ بر م ریرد رز هرادیخ رناشراد وگهری بر مردت  01دوز شرادی و هحزیرل هد محرل
هبیرخان محرمان سازمان مبا ر هد وهدر فرز رلرذشر مریباشرد(.حردرشرر مه رت هحزیرل پاشرتهرا هرا پایران وقرت
رهردی دوز هوشدغ مرزد  79/01/21مریباشرد .هرادیخ برگر ردی ش یبریزن م ریرد و دسریدگی بر پیشردهاهها دأر
سا ت  01:11دوز س شدغ مزد  79/01/25هد محل هفار مدیریت سازمان میباشد.
 .2بهای پیشدهاهی شررشت شددردگان هد م ریرد بایبرای رز حیرغ مغ ر مشرخ

و مفرین و بردون ربهرام برزه و هد

پاشت الک و مهرشد ب شرح مدددج هد رسداه م رید هب ی شزه.
 . 2سازمان ساماندهی مشراغل شرهری و فررووده هرایششراودزی شرهرهردی رهرزرز هد ده ه رام یرا قغرز هرر یر

رز

پیشدهاهها مخااد میباشد.
 . 1مغ

ض انتنام شررشت هد م ریرد مفراه  7/600/000/000لاير مریباشرد شر مریبایبرت بر یبری رز هو

طریر ذیل ردرئ شزه:
رلرر  .فرریش وردیرر مغ رر فررز برر حبرراا  1001511010111برر نررام سررازمان سرراماندهی مشرراغل شررهری و
فرووده هایششاودزی شهرهردی رهزرز ن ه بان

م ی شفغ ف ب رو شیانپادر رهزرز.

ا .ب صزدت ض انت نام برانبی بر نرام سرازمان سراماندهی مشراغل شرهری و فررووده هرای ششراودزی شرهرهردی
رهزرز ب مدت س ما رز هادیخ رفاااح پیشدهاهها.
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 .5ف ط ض انت نام های مفاغرر برانبی برا درزرن شررشت هد م ریرد مرزده قغرز برزه و ضر انتنامر هرای فرویدرد
ردجاع ب شاد مزده قغز ن یباشد.
 .2بر رسرار مراه  01قرانزن رصر ح و هبرری ویریننامر مفرام ت شرهرهردی ههرررن بر شرهرهردی مررشر رسراانها
ش نشهرها و شهرهای باالی ی
هبالی

می یزن نفر ج فیرت شررشت هد م ریرد و ردرئر پیشردهاه بر مد لر قغرز شررو و

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

 . 9نایج ش یبیزن برربر مرزره  05و  08قرانزن رصر ح و هبرری ویریننامر مفرام ت شرهرهردی ههرررن بر شرهرهردی
مررش رسراانها شر ن شرهرها و شرهرهای براالی یر

می یرزن نفرر ج فیرت پرف رز مزرف رت مردیر امل و هصرزی

هیئتمدیر سازمان حدرشرر ظرف مدت  5دوز (بر رسراردای ریرام هف)یرل بر برنرد م ریرد ر ر م خزرهرد شرد هرا
مررحل رنف اه قرردهره رنجام شزه.
 . 8برندگان رو و هوم م رید هرگا ظرف مدت یر

هفار رز هرادیخ ربر ب برنرد شردن رز پرهرخرت مغ ر پیشردهاهی

و ردرئ هضر ین حبرن رنجرام هفهردرت(طغرر شررریط مدرددج هد رسرداه م ریرد و رنف راه قررردهره رسرادباف ودزنرد
سپره ونان ب هرهی

ضغط و مرره

برند شدن ریشان شان لر یبرن گرهیرد و هری گزنر ح ری بررری برنرد م ریرد

ریجاه نخزرهد شد.
 .7ب رسراداه بدرد  5رزمراه  00قرانزن رصر ح و هبرری ویریننامر مفرام ت شرهرهردی ههرررن بر شرهرهردی مررشر
رساانها ش ن شهرها و شهرهای براالی یر

می یرزن نفرر ج فیرت حردرقل میر رن هضر ین حبرن رنجرام مفام ر هد

مزده مفام هی ش مزضزع ون رنجام رمزد ساخا انی یرا برادبری یرا خریرد ماشرینوالت باشرد  5هدصرد و هد مرزده سرایر
مفام ت  01هدصد مغ

مفام میباشد.

 . 01برند هوم طغر هغصر ی

ماه  21قرانزن رصر ح و هبرری ویریننامر مفرام ت شرهرهردی ههرررن بر شرهرهردی

مررش ر رسرراانها ش ر نشررهرها و شررهرهای برراالی ی ر
هفاوتبهای پیشدهاهی رو با برند رو رز مغ

می یررزن نفررر ج فیررت هد صررزدهی هفیررین خزرهررد شررد ش ر

سپره بیشار نغاشد.

 . 00حضزد پیشدهاهههددگان هد ج ب گشایش پاشتها وزره میباشد.
 . 02سایر رط

ات و ج ئیات هد رسداه م رید مدددج شد رست.
روابط عمومي و امور بينالملل شهرداري اهواز
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