
 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 )روز یکشنبه( 71/50/7055نوبت اول 4 

 )روز یکشنبه( 40/50/70نوبت دوم4 

 عمومی و مسایده  مناقصه آگهی 
پشيطٌ بٍ چاپ سسیذٌ است  05/04/1400ي  22/03/1400پیشي آگُی مىذسج دس سيصوامٍ سسمی کٍ دس دي وًبت دس تاسیخ َای ،  1400شُشداسی فشدیس دس وظش داسد بش اساس بًدجٍ مصًب سال 

س وًبت ايل آگُی جُت خشیذ عمًمی بٍ متقاضیان ياجذ ششایظ بٍ ششح ریل ياگزاس ومایذ.لزا اص کلیٍ متقاضیان دعًت بٍ عمل می آیذ اص تاسیخ اوتشاي مضایذٌ  َای ریل سا اص عشیق بشگضاسی مىاقصٍ

بٍ عىًان َضیىٍ خشیذ اسىاد بٍ حساب  ریال 555/555/4مبلغ ، ضمه ياسیض  فشدیس بلًاس تُشاوی مقذم وشسیذٌ بٍ چُاس ساٌ فشگاصاسىاد مىاقصٍ با مشاجعٍ بٍ امًس قشاسدادَای شُشداسی ياقع دس 
شُشداسی فشدیس دس سد یا قبًل  .اخز اسىاد مىاقصٍ اقذام ومایىذ . سایش اعالعات ي جضئیات دس اسىاد مىاقصٍ دسج شذٌ است وضد باوک شُش شُشداسی ي اسائٍ سسیذ آن وسبت بٍ  400812688645

 –ب  –پیشىُادات می بایست دس پاکت َای مجضا)الف َش یک اص پیشىُادَا مختاس است ي بٍ غیش اص سپشدٌ ششکت دس مىاقصٍ کلیٍ اسىاد ي مذاسک مشبًط بٍ متقاضیان وضد شُشداسی باقی می ماوذ. 

جلسه   دبیشخاوٍ شُشداسی تحًیل دادٌ شًد.صًست حضًسی یا اص عشیق پست پیشتاص بٍ ب  51/50/7055 مورخ  یکشنبهج( الک ي ممًُس بٍ مُش ششکت شذٌ ي تا پایان يقت اداسی سيص 

    دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.در محل  71ساعت   53/50/7055مورخ  سه شنبه روزکمیسیون مناقصات شهرداری در 

 شرح عملیات ردیف
ریالی مبلغ برآورد 

 پروشه

مبلغ سپرده 

شرکت در 

 به ریال مناقصه 

 حداقل رتبه الزم محل اجرا

درصد 

نقد و 

 تهاتر

 مدت

7 

زوذٌ گیری، وگُذاری، قروطیىٍ، معایىٍ، 

ياکسیىاسیًن، پالک کًبی، عقیم سازی، 

رَا سازی، ي مرگ با ترحم سگُای 

بالصاحب)در مًاردی کٍ حیًان از 

بیماری َای ال عالج روج می برد بىا بٍ 

تشخیص دامپسشک(دفه بُذاشتی الشٍ 

در مرکس دفه ي حفظ ي وگُذاری از 

مىاقصٍ  -ساماوذَی سگُای بالصاحب

 عمًمی

555/555/055/2 555/555/040 
شهر سطح 

 فردیس

مرتبط با  پروانه بهره برداری  

 موضوع
 % نقد 755

در صورت صالحدید و  که سال یک

سال دو ابالغ کارفرما به مدت 

 خواهد بود دیگر قابل تمدید

4 

 ي  حفظ ي وگُذاری سًلٍ تفکیک پسماوذ

ي جمع راَبری ایستگاٌ تفکیک پسماوذ

خشک ي قابل آيری پسماوذ َای 

 شُرداری بازیافت از مبذاء در مىاطق

 مسایذٌ عمًمی -فردیس

555/555/055/34 555/555/015/0 
سطح شهر  

 فردیس

گواهینامه صالحیت فنی و ایمنی 

HSE))  از اداره کار و امور

اجتماعی و گواهینامه از اداره 

 محیط زیست

 % نقد 755

در صورت صالحدید و که   سال یک

ابالغ کارفرما به مدت یکسال دیگر 

با نرخ تورم سال جدید و با افسایش 

 مبلغ پیمان قابل تمدید خواهد بود

1 
ساماوذَی بلًار شُیذ سپُبذ 

 ًمیمىاقصٍ عم - سلیماوی)جادٌ مالرد(
555/555/055/73 555/555/310 

 جاده مالرد

 فردیس
 ماه 0 % نقد 755 ابنیه 0

0 
 -پیادٌ ري سازی معابر سطح مىطقٍ یک

 مىاقصٍ عمًمی
 ماه 0 % نقد 755 ابنیه 0راه و ترابری و یا  0 منطقه یک 555/555/005 555/555/555/77

0 
 -پیادٌ ري سازی معابر سطح مىطقٍ دي

 مىاقصٍ عمًمی
 ماه 0 % نقد 755 ابنیه 0راه و ترابری و یا  0 منطقه دو 555/555/405/7 555/555/555/40
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