
  

 

 شنبه(دو) 10/08/1400نوبت اول : 

 (شنبهدو)  17/08/1400 : نوبت دوم

 عمومی مناقصه  آگهی
عمًمی بٍ متقاضیان ياجذ ششایظ بٍ ششح ریل ياگزاس ومایذ.لزا اص کلیٍ ي مضایذٌ  ، پشيطٌ َای ریل سا اص عشیق بشگضاسی مىاقصٍ 0011شُشداسی فشدیس دس وظش داسد بش اساس بًدجٍ مصًب سال 

،  فشدیس بلًاس تُشاوی مقذم وشسیذٌ بٍ چُاس ساٌ فشگاصجعٍ بٍ امًس قشاسدادَای شُشداسی ياقع دس متقاضیان دعًت بٍ عمل می آیذ اص تاسیخ اوتشاس وًبت ايل آگُی جُت خشیذ اسىاد مىاقصٍ با مشا

ي  وضد باوک شُش شُشداسی ي اسائٍ سسیذ آن وسبت بٍ اخز اسىاد مىاقصٍ اقذام ومایىذ . سایش اعالعات 011806088004بٍ عىًان َضیىٍ خشیذ اسىاد بٍ حساب  ریال 000/000/2مبلغ ضمه ياسیض 
ن وضد شُشداسی فشدیس دس سد یا قبًل َش یک اص پیشىُادَا مختاس است ي بٍ غیش اص سپشدٌ ششکت دس مىاقصٍ کلیٍ اسىاد ي مذاسک مشبًط بٍ متقاضیا .جضئیات دس اسىاد مىاقصٍ دسج شذٌ است 

صًست حضًسی یا ب  29/08/1400 مورخ شنبه مُش ششکت شذٌ ي تا پایان يقت اداسی سيص ج( الک ي ممًُس بٍ –ب  –شُشداسی باقی می ماوذ. پیشىُادات می بایست دس پاکت َای مجضا)الف 

 دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.در محل  صبح 7:00 ساعت  30/08/1400 مورخ شنبهیک روسجلسه کمیسیون مناقصات شهرداری در   دبیشخاوٍ شُشداسی تحًیل دادٌ شًد.پست پیشتاص بٍ 

 .آگُی تمذیذ می گشدد ،چىاوچٍ تعغیالت غیش قابل پیش بیىی بٍ دالیل متعذد اص قبیل اعالم اص سًی ستاد کشيوا حادث گشدد بٍ تعذاد سيصَای تعغیلالصم بٍ رکش است 

 شزح عملیات ردیف
ریالی مبلغ بزآورد 

 پزوصه

مبلغ سپزده شزکت 

 به ریال در مناقصه 
 حذاقل رتبه السم محل اجزا

درصذ نقذ و 

 تهاتز
 مذت

1 

تهیه غذا پزسنل شهزداری 

فزدیس، مناطق و ساسمان 

 های تابعه
000/000/000/10 000/000/500 

شورای اسالمی شهز فزدیس، شهزداری 

و خذمات  2و  1مناطق  مزکشی فزدیس،

شهزی، عمزان و ساسمان های تابعه)آتش 

نشانی، حمل و نقل و تزافیک ، ساسمان 

فزهنگی و اجتماعی و ورسشی و غیزه 

)... 

شزکت ها با اساسنامه مزتبط با موضوع یا 

 اشخاص حقیقی 

 یا

 حقوقی دارای پزوانه مزتبط با موضوع 

+ 

 گواهینامه بهذاشت

 ماه 4 % نقذ100

2 

باسساسی، تعمیز و راه 

انذاسی و تجهیش باسار 

روسهای اهزی، بوستان، 

کوثز، مزواریذ و تمامی 

 باسار روس ها

973/178/952/8 949/608/447 

 

 

 ماه 4 % نقذ 100 ابنیه 5 باسار روس های شهز فزدیس

  


