بسمه تعالی

ضهبم :نن 615ن

« مناقصه عمومی »

تبمیخ:نن 1397/01/26

ضهههاری مینودشتیضهههرنیمردهههرنی مینبهههسن اهههصشبینو هههتبسنبشهه ن )4نضههههبم ن58نوتمخهههسن96/12/12نضهههتم ین اهههروانضهههارن اهههر ین ه دهههب ننننننننننننننننننن
پروشه بهسازی کامل پارک شهر مینودشتنم ن زنطریكنوشبل سن هتوانبسنضهروصابینی م ینالهرتدرنته لشنمضهصسن5ن زنوه یریرن نبرربوهسن
میسینیمنمضصسن بشدسن نابخصهبنن گذ منرهبی  .ن
ن

)1نوب غنپدهبنن 6/500/000/000ریال

(شش میلیارد و پانصد میلیوه ریال) نن ن

)2نوا رنلبتلنپدطشابی نتا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه  97/02/15نوانببض .نپدطشابییهش گبننوى فش نوب غنپدطهشابیینخهتینم نبهبنخه نن
خت ربنرتضصسن نب ننل منختمیگانبسنیبدرخبرسنضاری مینتحتیشن نماد نیمیبفرنرهبیش  .ن
)3نپری خصانبببرنپر ش نفتقنبر ابسنفارارنبابینابلن1396نالتم نوانپذیری .ن
) 4نتع یشن نوببسن لصفب

نو بلحنبسن یننپدهبننتع كنرهانگدرین نهدچگترسن ااانیمن یننخ تظنپری خرنرخت ه نض  .ن

)5نبسنپ دطشابی نوخ ش،نوبام،نوطر طن نیبنپدطشابی تانوسنپسن زنوت نومرمنماد نببض نترتدبن ثرنی ی نرخت ه نض  .ن
)6نضرورنوشش گبننیمنوشبل سنوانببیسرنمبلغ  325/000/000ریال را بصوور

مونانت ناموه بوان ی و یوا ودوه نشود بوه شوناره سوا

 147546345بنام شهرداری مینودشت نسد بانک رفاهن میسن نفدصنوربتطسنم نضهدهسن اشبینرهبیش  .ن
)7نو دسنو بلحنابخصهبرانیمنپبینوبمنبعا نپدهبرىبمنوانببض .ن ن
)8نتهبوانهسیشسنهبنبعا نضرورنپدهبرىبمنوانببض .ن ن
) 9نضاری مینیمنمینیبنلبتلنیهنیبنو دسنپدطشابی نوخصبمنخت ه نبتی.ن ن
)10نپری خرن اسنوشتطنبسنگت هان ت نفشان ن هر رانخت ه نبتی.ن ن
)11نو دسنتمتقنی لصان زنلبدشنبدهسن نوبلدب نبعا نپدهبرىبمنخت ه نبتی .ن
) 12نیمنالتم ن ر ر فن ن من م نلر می یناپری نرفر ن ل،نی من ناتمنبسنترتدبنبسنرفعنضاری مینضب نخت ه نض  .ن
) 13نهسیشسنرطرنآگاانبعا نبرر نوشبل سنخت ه نبتی .ن
)14نضرورنوشش گبننیمنوشبل سنوى فش ن اشبینوشبل سن نپدطشابیهبینختینم نیمنپبوصابینا گبرسنالنن نواهرنضه نضهبوشنتنههدنن پبوهرن له ،ن
پدطشابینفشانببزمگبرا،ن اباشبوس،نمز وسنوبمین پبورنب)ن نپدطشابینلدهرن پبورنج)نبگذ مر ن نههسنپبوصابنم نیمنلفبفنوشبابن نالنن نوارنض ن
لر منیهش .ن ن
)15ن لر منبسن منضهتلنوهشت درنوتضتعنلبرتننم اعنبسنوشعنو خ سن زم ءن نرهبیش گبننوج سدنن نوبموش ننی لرنیمنوعبور نی لصان نوطتمین
و تبن 1337./10/22ن
)16نپدطشابی ن ال سنروز ی شنبه مورخه  97/02/16رأس ساعت  14یمنوحشنوهدسدتننببزگطبیانخت ه نض .ن ن
)17نیمنالتم نردبزنبسن طر ب نبدطصرنببن ت ن وتمنوبلان ن35220904ن-ن35222123ن)نتهبسنتبالشنرهبئد .ن ن
ن

ن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننشهردار مینودشت
اینجانب  .............................................کلیه هفاد باال و هشخصات پیوست را دقیقاً هطالعه و بررسی نوودم و حاضرم عولیات پروژه بهسازی کاهل
پارک شهر را بشرح ذی انجام دهن.
قیمت پیشىهادی خًد را براساس آخریه فهرست بهای سال  6931بصًرت میىًس  /پلًس  /برابر بدين احتساا  %3مالیاات
ارزش افسيدٌ در ذیل برگٍ اعالم ومائید.

مهر و امضاء

