بسمه تعالی

ضمارٌ14409 :

« تجدید مناقصه عمومی »

تاریخ09/11/53 :

ضُزداری میىًدضت دروظز دارد تٍ استىاد تىذ ( )3مصًتٍ ضمارٌ  82مًرخٍ  09/50/50ضًرای اسالمم ضالُز ااالزای ػمتیالا

تجدیدد

نوسازی (ممیسی) شهر مینودشت را اس طزیك مىالصٍ ػمًم تٍ ضزکتُای يااذ ضزایط ياگذار ومایذ.
 )1تٍ تؼذاد حذيداً  10000پزيوذٌ َز پزيوذٌ مثتغ  200/000ریال تزآيرد ايلیٍ لیمت پایٍ امؼاً تٍ مثتالغ  8/555/555/555ریدا (دو
میلیارد ریا )
 )2مُتت لثًل پیطىُادا تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه  09/11/80م تاضذ .پیطىُاددَىذگان مکتفىالذ مثتالغ پیطالىُادی
خًد را تا خط خًاوا وًضتٍ ي تذين لتم خًردگ در پاکا الف ،ب ،ج تٍ دتیزخاوٍ ضُزداری تحًیل ي رسیذ دریافت ومایىذ.
 )3تٍ پیطىُادا مخذيش ،مثُم ،مطزيط ي یا پیطىُادات کٍ پس اس مًػذ ممزر رسیذٌ تاضذ تزتیة اثز دادٌ وخًاَذ ضذ.
 )4ضزکت کىىذگان در مىالصٍ م تایست مبلغ  155/555/555ریا را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به شماره حساب

 143049740بنام شهرداری مینودشت نسد بانک رفاه ياریش ي فیص مزتًطٍ را ضمیمٍ اسىاد ومایىذ.
 )5کتیٍ َشیىٍ َای چاج فزم َا تؼُذٌ پیماوکار م تاضذ.
 )7ضُزداری در رد یا لثًل یک یا کتیٍ پیطىُادا مختار خًاَذ تًد.
 )8پزداخت ياٍ مىًط تٍ گًاَ ياحذ وًساسی خًاَذ تًد.
 )9کتیٍ حمًق ديلت اس لثیل :تیمٍ ي مالیا تؼُذٌ پیماوکار خًاَذ تًد.
 )10در صًر اوصزاف ي ػذم ػمذ لزارداد سپزدٌ وفزا ايل ،ديم ي سًم تٍ تزتیة تٍ وفغ ضُزداری ضثط خًاَذ ضذ.
َ )11شیىٍ وطز آگُ تؼُذٌ تزوذٌ مىالصٍ خًاَذ تًد.
 ) 12الزار تٍ ػذم ضمًل ممىًػیت مًضًع لاوًن رااغ تٍ مىغ مذاختٍ يسراء ي ومایىذگان مجتسیه ي کارمىذان ديلت در مؼامم ديلتال
ي کطًری مصًب .1337/10/22
 )13پیطىُادا ياصتٍ روز پنجشنبه مورخه  09/11/89رأس ساعت  17در محل کمیسیًن تاسگطای خًاَذ ضذ.
 )14در صًر ویاس تٍ اطمػا تیطتز تا ياحذ امًر مال ( )35222123 -35220904تماس حاصل ومائیذ.

شهردار مینودشت

اینجانب  .............................................کلیه هفاد باال و هشخصات پیوست را دقیقاً هطالعه و بررسی نوودم و حاضرم پروژه تجذیدذ نوسدا ش رد ر
هینودرت را بشرح ریل انجام دهن.

جمع کل هسینه های پیشنهادی بدون احتساب  %9ارزش افسوده (به عدد)  ...................................................................................ریال
جمع کل (به حروف)  ...................................................................................................................... .............................................................ریال

مهر و امضاء

