آگهی مناقصه
شماره مناقصه 918 :

مورخ :

مرحله :اول – نوبت دوم

1089/30/11

موضوع :واگذاری امور خدمات شهری ،اداری ،تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء ،حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر استهبان

مزایده گذار  :شهرداری استهبان
شرح مناقصه :
شهرداری استهبان در نظر دارد باستناد مصوبه ( الف ) صورتجلسه شماره  151مورخ  89/31/12شورای محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری
امور خدمات شهری ،اداری ،تنظیف و جمع آوری زباله و پروژه احیاء ،حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر استهبان با مشخصات زیر از
طریق مناقصه عمومی و بصورت حجمی اقدام نماید .متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد و مشخصات موارد واگذاری از تاریخ نشر آگهی
همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به ساختمان شهرداری مراجعه و نسبت به کسب اطالعات و تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.آخرین
مهلت تهیه اسناد و ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  89/0/03میباشد.بازگشائی اسناد نیز در روز شنبه مورخ
 89/30/1خواهد بود.

شرایط :
.1واریز مبلغ سپرده به شماره حساب  3135012115331سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان بابت هزینه نشر آگهی جهت هر آیتم
بصورت جداگانه.
 .1ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به حساب  3135012115331سپرده شهرداری نزد بانک ملی مرکزی استهبان جهت هر
آیتم بصورت جداگانه..
 .0در صورتی که برندگان اول  ,دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  ،سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
 .2شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
 . 5به تقاضاهایی که فاقد مبلغ سپرده و خارج از موعد مقرر و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .1داشتن صالحیت و سوابق کاری الزم در موضوع فوق بمنظور شرکت در مناقصه الزامی است (تخصص کارشناسی)
 .5تحویل پاکتهای الف -ب -ج الزامی است.
 -9واریز مبلغ  1/333/333ریال بحساب درآمد شهرداری به شماره  3132518202338بابت دریافت اسناد مناقصه
 -8وگذاری بصورت حجمی خواهد است.
 -13سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
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