بسمه تعالی

ضهبم :نن 5;62ن

« مناقصه عمومی »

تبمیخ:نن ;35;9/26/2

ضهههاری مینودشتیضهههرنیمردهههرنی مینبهههسن اهههصشبینو هههتبسنبشهه ن )4نضههههبم ن97نوتمخهههسن;9/24/53نضهههتم ین اهههروانضهههارن اهههر ین ه دهههب ننننننننننننننننننن
پروشه احداث پارک محله ای کشتارگاه شهر مینودشتنم ن زنطریكنوشبل هسن ههتواننبهسنضهروصابینی م ینحهر درن هن للنمضهصسن5ن زن
و یریرنونبرربوسنمیسینیمنمضصسن بشدسنونابخصهبننین م ینحر درن زنوزم نتعبون،نوبمنونمفب ن اصهب انابلن95-96نو گذ منرهبی  .ن
ن

)1نوب غنپدهبنن :/:8;/8:2/:53ریال

(هشت میلیارد و هشتصد و شصت و نه میلیوه و ششصد و هشتاد هسار و هشتصد و سی و یک ریال) نن ن

)2نوا رنلبتلنپدطشابی نتا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه  ;9/26/52نوانببض .نپدطشابییهش گبننوى فش نوب غنپدطهشابیینخهتینم نبهبنخه ن
خت ربنرتضصسنونب وننل منختمیگانبسنیبدرخبرسنضاری مینتحتیلنونماد نیمیبفرنرهبیش  .ن
)3نپری خصانبببرنپروش نفتقنبر ابسنفارارنبابینابلن1397نحتم نوانپذیری .ن
) 4نتع یلنونوببسن لصفبو نو بلحنبسن یننپدهبننتع كنرهانگدرینونهدچگترسنوااانیمن یننخ تظنپری خرنرخت ه نض  .ن
)5ن بسنپدطشابی نوخ وش،نوبام،نوطروطنونیبنپدطشابی تانوسنپسن زنوت نومرمنماد نببض نترتدبن ثرنی ی نرخت ه نض  .ن
)6نضرورنوشش گبننیمنوشبل سنوانببیسرنمبلغ  666/222/222ریال را بصوور

مونانت ناموه بوان ی و یوا ودوه نشود بوه شوناره ح وا

 369768567بنام شهرداری مینودشت نسد بانک رفاهنو میسنونفدصنوربتطسنم نضهدهسن اشبینرهبیش  .ن
)7نو دسنو بلحنابخصهبرانیمنپبینوبمنبعا نپدهبرىبمنوانببض .ن ن
)8نتهبوانهسیشسنهبنبعا نضرورنپدهبرىبمنوانببض .ن ن
) 9نضاری مینیمنمینیبنلبتلنیهنیبنو دسنپدطشابی نوخصبمنخت ه نبتی.ن ن
)10نپری خرنواسنوشتطنبسنگت هانو

نفشانون هر رانخت ه نبتی.ن ن

)11نو دسن متقنیولصان زنلبدلنبدهسنونوبلدب نبعا نپدهبرىبمنخت ه نبتی .ن
) 12نیمنحتم ن ر ر فنون من م نلر می یناپری نرفر ن ول،نیومنوناتمنبسنترتدبنبسنرفعنضاری مینضب نخت ه نض  .ن
) 13نهسیشسنرطرنآگاانبعا نبرر نوشبل سنخت ه نبتی .ن
)14نضرورنوشش گبننیمنوشبل سنوى فش ن اشبینوشبل سن ونپدطشابیهبینختینم نیمنپبوصابینا گبرسنالننونوارنض نضهبولنت هنهدنن پبوهرن له ن)،ن
پدطشابینفشانببزمگبرا،ن اباشبوس،نمزووسنوبمین پبورنب)نونپدطشابینلدهرن پبورنج)نبگذ مر نونههسنپبوصابنم نیمنلفبفنوشبابنونالننونوارنض ن
لر منیهش .ن ن
) 15ن لر منبسن منضهتلنوهشت درنوتضتعنلبرتننم اعنبسنوشعنو خ سنوزم ءنونرهبیش گبننوج سدننونوبموش ننیولرنیمنوعبور نیولصانونوطتمین
و تبن 1337./10/22ن
)16نپدطشابی نو ح سنروز ی شنبه مورخه  ;9/26/53رأس ساعت  35<52یمنوحلنوهدسدتننببزگطبیانخت ه نض .ن ن
) 17نیمنحتم نردبزنبسن طر ب نبدطصرنببنو

ن وتمنوبلان -35220904ن)35222123نتهبسن بحلنرهبئد .ن ن

ن

ن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننشهردار مینودشت
اینجانب  .............................................کلیه هفاد باال و هشخصات پیوست را دقیقاً هطالعه و بررسی نوودم و حاضرم عولیات پروژه احدذا پدار
هحله ای کشتارگاه را بشرح ریل انجام دهن.
قیمت پیشىهادی خًد را براساس آخریه فهرست بهای سال  7931بصًرت میىًس  /پلًس  /برابر بدين احتساا  %3مالیاات
ارزش افسيدٌ در ذیل برگٍ اعالم ومائید.

مهر و امضاء

