شوقرُ6411 :

بسمه تعالی

تقریخ1317/55/13 :

« اسناد مناقصه عمومی »

شْزداری هیٌَدشت درًظرز دارد حفظ ،نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبس شهر (شامل میدان السهراء و بلوار
امام رضا (ع) ،پارکهای مینو ،شقایق ،کوهستان ،استراحتگاه ،الله و عرفان ،شهریار ،بلوار شهید صففایی ،میفدان
مرکسی و میدان مدرس) را اس عزیرك هٌقلهرِ ػورَه بفا بفررور ماهانفه  151/744/121ریفا برِ هرذی یىلرق برِ
پیوقًىقراى ٍ شزوتْقی ٍاجذ شزایظ وِ دارای تأییذیِ اس ٍساری وقر ٍ اهَر اجتوقػ ه بقشٌذ ٍاگذار ًوقیذ.
 )1هْلت لبَ پیشٌْقدای تا رخر وقت ا اری روز وشنبه مورخه  1317/55/21ه بقشذ .پیشٌْقددٌّذگقى هىلفٌرذ هبلر
پیشٌْقدی خَد را بق خظ خَاًق ًَشتِ ٍ بذٍى للن خَردگ بِ دبیزخقًِ شْزداری تحَیل ٍ رسیذ دریقفت ًوقیٌذ.
 )2بِ پیشٌْقدای هخذٍش ،هبْن ،هشزٍط ٍ یق پیشٌْقدات وِ پس اس هَػذ همزر رسیذُ بقشذ تزتیب اثز دادُ ًخَاّذ شذ.
 )3شزوت وٌٌذگقى در هٌقلهِ ه بقیلت مبلغ  15/155/555ریا را بصورت ضمانت نامه بانکی و یفا وهفه نقفد بفه
شماره حساب  147546345بنام شهر اری مینو شت نس بانک رفاه ٍاریش ٍ فیش هزبَعِ را ضویوِ اسٌقد ًوقیٌذ.
 )4شزوت وٌٌذگقى ه بقیلت آًقلیش ٍ ًحَُ هحقسبِ خَد را بغَر شفقف ٍ هغقبك برق لرقًَى ادارُ ورقر ٍ اهرَر اجتورقػ ٍ هرَارد
هشزٍحِ پیَست ضویوِ اسٌقد ًوقیٌذ( .ولیِ هشخهقی پیَست بقیذ هوَْر بِ هْز شزوت ٍ اهضقء صقحبقى اهضقء بقشذ).
 )5الهقق تأییذیِ ٍساری وقر ٍ اهَر اجتوقػ سق  ٍ 96-97تهَیز اسقسٌقهِ ٍ رسٍهِ وقری شزوت.
 )6تهَیز صفحِ اٍ شٌقسٌقهِ اشخقص وِ حك اهضقء دارًذ.
 )7شْزداری در رد یق لبَ یه یق ولیِ پیشٌْقدای هختقر خَاّذ بَد.
 )8پزداخت ٍجِ هٌَط بِ گَاّ ٍاحذ فٌ ٍ خذهقی شْزی ٍ ٍاحذ فضقی سبش خَاّذ بَد.
 )9ولیِ حمَق دٍلت اس لبیل :بیوِ ٍ هقلیقی بؼْذُ پیوقًىقر خَاّذ بَد.
 )10در صَری اًهزاف ٍ ػذم ػمذ لزارداد سپزدُ ًفزای اٍ  ،دٍم ٍ سَم بِ تزتیب بِ ًفغ شْزداری ضبظ خَاّذ شذ.
ّ )11شیٌِ ًشز آگْ بؼْذُ بزًذُ هٌقلهِ خَاّذ بَد.
 ) 12شزوت وٌٌذگقى در هٌقلهِ هىلفٌذ اسٌقد هٌقلهِ ٍ پیشٌْقدّقی خَد را در پقوتْقی جذاگقًِ الن ٍ هْز شذُ شرقهل تضرویي
(پقوت الف ،پیشٌْقد فٌ بقسرگقً  ،اسقسٌقهِ ،رسٍهِ وقری (پقوت ب) ٍ پیشٌْقد لیوت (پقورت )) بذذارًرذ ٍ ّورِ پقوتْرق را در
لفقف هٌقسب ٍ الن ٍ هْز شذُ لزار دٌّذ .در صَری ػذم رػقیت هَارد فَق ،بِ پیشٌْقدای ٍاصلِ تزتیب اثز دادُ ًخَاّذ شذ.
 )13الزار بِ ػذم شوَ هوٌَػیت هَضَع لقًَى راجغ بِ هٌغ هذاخلِ ٍسراء ٍ ًوقیٌذگقى هجللیي ٍ وقرهٌذاى دٍلرت در هؼرقه ی
دٍلت ٍ وشَری ههَب 1337./10/22
 )14در صَری ًیقس بِ اع ػقی بیشتز بق ٍاحذ اهَر هقل ( )35222123 -35220904توقس حقصل ًوقئیذ.
شهردار مینودشت
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