
 

 

                                                                                                                                                                                 

 6955/:5/;6نوبت اول : 

 6955/:78/5نوبت دوم: 

 عووهی هناقصه آگهی 
پشيطٌ بٍ چاپ سسیذٌ است  30/05/1400ي  20/05/1400پیشي آگُی مىذسج دس سيصوامٍ سسمی کٍ دس دي وًبت دس تاسیخ َای ،  1400شُشداسی فشدیس دس وظش داسد بش اساس بًدجٍ مصًب سال 

ل آگُی جُت خشیذ اسىاد عمًمی بٍ متقاضیان ياجذ ششایظ بٍ ششح ریل ياگزاس ومایذ.لزا اص کلیٍ متقاضیان دعًت بٍ عمل می آیذ اص تاسیخ اوتشاس وًبت اي َای ریل سا اص عشیق بشگضاسی مىاقصٍ

بٍ عىًان َضیىٍ خشیذ اسىاد بٍ حساب  ریال 555/555/7هبلغ ، ضمه ياسیض  فشدیس بلًاس تُشاوی مقذم وشسیذٌ بٍ چُاس ساٌ فشگاصمىاقصٍ با مشاجعٍ بٍ امًس قشاسدادَای شُشداسی ياقع دس 
شُشداسی فشدیس دس سد یا قبًل  .مىاقصٍ اقذام ومایىذ . سایش اعالعات ي جضئیات دس اسىاد مىاقصٍ دسج شذٌ است  وضد باوک شُش شُشداسی ي اسائٍ سسیذ آن وسبت بٍ اخز اسىاد 400816688645

 –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 کمیسیون   دبیشخاوٍ شُشداسی تحًیل دادٌ شًد.صًست حضًسی یا اص عشیق پست پیشتاص بٍ ب  6955/;5/;5 هورخشنبه ج( الک ي ممًُس بٍ مُش ششکت شذٌ ي تا پایان يقت اداسی سيص 

    دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.در محل 68ساعت 6955/;5/=5هورخ  دوشنبه روسمناقصات شهرداری در 

 شزح عولیات ردیف
ریالی هبلغ بزآورد 

 پزوصه

هبلغ سپزده شزکت در 

 به ریال هناقصه 
 حذاقل رتبه السم هحل اجزا

درصذ نقذ و 

 تهاتز
 هذت

6 
تعویزات و هزهت ساختواى هزکشی )سابق( شهزداری 

 فزدیس
 هاه 8 % نقذ 655 ابنیه : ساختواى سابق  شهزداری فزدیس 55=/555/555 ;555/555/555/6

7 
)سابق( دیواره چینی و نوا ساسی ساختواى هزکشی

 شهزداری فزدیس
 هاه 8 % نقذ 655 ابنیه : ساختواى سابق  شهزداری فزدیس 55>/555/555 555/555/555/69

 555/555/555/6 555/555/555/75 تهیه غذا پزسنل اعن اس اداری، خذهات شهز و انتظاهات 8

شورای اسالهی شهز فزدیس، 

 شهزداری هزکشی فزدیس،

و خذهات شهزی،  7و  6هناطق 

عوزاى و ساسهاى های تابعه)آتش 

نشانی، حول و نقل و تزافیک ، 

ساسهاى فزهنگی و اجتواعی و 

 ورسشی(

شزکت ها با اساس 

ناهه هزتبط با 

هوضوع یا اشخاص 

 حقیقی 

 یا

حقوقی دارای  

پزوانه هزتبط با 

 هوضوع

+ 

 گواهیناهه

 سال 6 % نقذ655
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