
 

 

 

 

                                                                                    

 شىبٍ(چُبس) 10/09/1400وًبت ايل : 

 (شىبٍچُبس) 17/09/1400 : وًبت ديم

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

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

وضد باوک شُش شُشداسی ي اسائٍ سسیذ آن وسبت بٍ اخز اسىاد مىاقصٍ اقذام ومایىذ . سایش اعالعات ي جضئیات دس  011806088004بٍ عىًان َضیىٍ خشیذ اسىاد بٍ حساب  سیبل 000/000/2 مبلغياسیض 
ش اص سپشدٌ ششکت دس مىاقصٍ کلیٍ اسىاد ي مذاسک مشبًط بٍ متقاضیان وضد شُشداسی باقی شُشداسی فشدیس دس سد یا قبًل َش یک اص پیشىُادَا مختاس است ي بٍ غی .اسىاد مىاقصٍ دسج شذٌ است 

صًست حضًسی یا پست پیشتاص بٍ ب  29/09/1400 مًسخ شىبٍدي ج( الک ي ممًُس بٍ مُش ششکت شذٌ ي تا پایان يقت اداسی سيص  –ب  –می ماوذ. پیشىُادات می بایست دس پاکت َای مجضا)الف 

 دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.در محل  صبح 7:00 سبعت  30/09/1400 مًسخ شىبٍسٍ   سيصجلسه کمیسیون مناقصات شهرداری در   شُشداسی تحًیل دادٌ شًد.دبیشخاوٍ 

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

 ششح عملیبت سدیف
سیبلی مبلغ بشآيسد 

 پشيطٌ

مبلغ سپشدٌ ششکت 

 بٍ سیبل دس مىبقصٍ 
 حذاقل ستبٍ الصم محل اجشا

دسصذ وقذ ي 

 تُبتش
 مذت

1 

اوجبم امًسات خذمبت 

شُشی مىطقٍ یک 

 وبحیٍ یک

 مىطقٍ یک وبحیٍ یک 900/119/373/7 992/397/462/147
گًاَیىبمٍ صالحیت اص اداسٌ 

 کبسٌ
 % وقذ 100

 )سٍ سبل کبمل شمسی (

الصم بٍ رکش است دس پبیبن سبل ايل 

دس صًست سضبیت کبسفشمب ي تصًیب 

بًدجٍ )حذاکثش تب دي سبل( قببل 

تمذیذ خًاَذ بًد ي پیمبوکبس دس 

صًست عذم تمذیذ قشاسداد دس پبیبن 

سبل ايل، حق َش گًوٍ اعتشاض سا اص 

 ي سبقط ومًد خًد سلب

2 

اوجبم امًسات خذمبت 

شُشی مىطقٍ یک 

 وبحیٍ دي

 مىطقٍ یک وبحیٍ دي 900/119/373/7 992/397/462/147
گًاَیىبمٍ صالحیت اص اداسٌ 

 کبسٌ
 % وقذ 100

داسوذ حق ششکت دس مىبقصٍ  خذمبت شُشی مىطقٍ یک وًاحی یک ي دي سا وذاسوذ ي دس صًست ششکت َبیی کٍ بب شُشداسی فشدیس قشاسداد جبسی  -1دس خصًص مىبقصبت امًسات خذمبت  شُشی مىطقٍ یک وبحیٍ یک ي دي:

قبًل وبًدٌ ي اص چىبوچٍ اعضبی َیئت مذیشٌ ششکت َبی حضًس یبفتٍ دس مىبقصٍ دس گزشتٍ ي حبل بب پیمبوکبسان جبسی اشتشاک داشتٍ ببشىذ مًسد -2حضًس دس مىبقصٍ دس صمبن ببصگشبیی پبکبت ي بشسسی فىی حزف می گشدوذ.

 ومبیىذ.ششکت َبیی کٍ دس گزشتٍ بب شُشداسی فشدیس قشاسداد داشتٍ اوذ می ببیست سضبیت وبمٍ جذیذ سا اص دستگبٌ وبظش اخز ي دس اسىبد خًد اسائٍ -3مىبقصٍ حزف می گشدوذ.

3 

خشیذ ديسبیه َبی 

مذاس بستٍ )حفبظتی ي 

 تجذیذ -استببطی(

 شُشداسی فشدیس 000/000/400 000/000/000/8

مجًص سبصمبن وظبم صىفی 

 ي  سایبوٍ ای مشتبط بب مًضًع 

مًضًع فعبلیت دسج شذٌ دس 

اسبسىبمٍ ششکت  مشتبط بب 

 مًضًع مىبقصٍ ببشذ

 سيص 120معبدل  مبٌ 4 % وقذ 100

4 

تُیٍ غزا پشسىل 

شُشداسی فشدیس، 

مىبطق ي سبصمبن َبی 

 تجذیذ -تببعٍ

000/000/000/10 000/000/500 

شًسای اسالمی شُش فشدیس، 

شُشداسی مشکضی فشدیس، 

ي خذمبت شُشی،  2ي  1مىبطق 

عمشان ي سبصمبن َبی 

تببعٍ)آتش وشبوی، حمل ي وقل 

ي تشافیک ، سبصمبن فشَىگی ي 

 اجتمبعی ي يسصشی ي غیشٌ ...(

ششکت َب بب اسبسىبمٍ مشتبط 

 بب مًضًع 

 یب 

 اشخبص حقیقی 

 یب

حقًقی داسای پشياوٍ مشتبط  

 مًضًع بب

+ 

 گًاَیىبمٍ بُذاشت

 سيص 120مبٌ معبدل  4 % وقذ 100

                                                                                                                                                                                                                                                                              

  


