شماره1260 :

بسمه تعالی

تاریخ1396/02/11 :

« اسناد مناقصه عمومی »

شهرداری مینودشت درنظرر دارد رفت و روب و خدمات شهری ،حمل و جمع آوری زباله ،خاک ،شااخه ،بارو و
علفهای هرز محدوده شمال شرقی و شمال غربی را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به پیمانکرارا

شررهاهای

اجد شرایط هه دارای تأییدیه از زارت هار امور اجاماعی می باشند اگذار نماید.
 )1مهلت قبول پیشنهادات تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه  1396/02/31می باشد .پیشنهاددهندگا مکلفنرد مبلر
پیشنهادی خود را با خط خوانا نوشاه بد

قلم خوردگی به دبیرخانه شهرداری تحویل رسید دریافت نمایند.

 )2به پیشنهادات مخد ش ،مبهم ،مشر ط یا پیشنهاداتی هه پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )3شرهت هنندگا در مناقصه می بایست مبلغ  148/000/000ریال را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقاد باه
شماره حساب  147546345بنام شهرداری مینودشت نزد بانک رفاه اریز فیش مربوطه را ضمیمه اسناد نمایند.
 )4شرهت هنندگا می بایست آنالیز نحوه محاسبه خود را بطور شفاف مطابق برا قرانو اداره هرار امرور اجامراعی مروارد
مشر حه پیوست ضمیمه اسناد نمایند( .هلیه مشخصات پیوست باید ممهور به مهر شرهت امضاء صاحبا امضاء باشد).
 )5الصاق تأییدیه زارت هار امور اجاماعی سال  94-95تصویر اساسنامه رز مه هاری شرهت.
 )6تصویر صفحه ا ل شناسنامه اشخاصی هه حق امضاء دارند.
 )7شهرداری در رد یا قبول یک یا هلیه پیشنهادات مخاار خواهد بود.
 )8پرداخت جه منوط به گواهی احد فنی خدمات شهری

احد فضای سبز خواهد بود.

 )9هلیه حقوق د لای از قبیل :بیمه مالیات بعهده پیمانکار خواهد بود.
 )10در صورت انصراف عدم عقد قرارداد سپرده نفرات ا ل ،د م سوم به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 )11هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 )12شرهت هنندگا در مناقصه مکلفند اسناد مناقصه پیشنهادهای خود را در پاهاهای جداگانه الک مهر شده شرامل تضرمی
(پاهت الف ،پیشنهاد فنی بازرگانی ،اساسنامه ،رز مه هاری (پاهت ب) پیشنهاد قیمت (پاهرت )) بذذارنرد همره پاهاهرا را در
لفاف مناسب الک مهر شده قرار دهند .در صورت عدم رعایت موارد فوق ،به پیشنهادات اصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 ) 13اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانو راجع به منع مداخله زراء نمایندگا مجلسی

هارمندا د لرت در معرام ت

د لای هشوری مصوب 1337./10/22
 )14در صورت نیاز به اط عات بیشار با احد امور مالی ( )35222123 -35220904تماس حاصل نمائید.

شهردار مینودشت

اینجانب  .............................................کلیه مفاد باال و مشخصات پیوست را دقیقاً مطالعه و بررسی نمودم و حاضرم رفت و روب
و خدمات شهری سطح شهر را با  ................درصد مینوس  /پلوس انجام دهم.

آدرس:
مهر و امضاء

