
 

 

                                                                                                                                                                                                                   . اقذام وماییذ کادر6در دو نوبت و حداکثر در مىاقصٍ َای عمًمی ریل وسبت بٍ چاپ ي اوتشاس مته آگُی  لغفاً

 ضنبه( چهار) 71/90/7099نوبت اول : 

 ضنبه( چهار) 40/90/7099 : نوبت دوم

 عمومی و مسایده 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 با مشاجعٍ بٍ امًس قشاسدادَای شُشداسی ياقع دس ي مضایذٌ خ اوتشاس وًبت ايل آگُی جُت خشیذ اسىاد مىاقصٍ متقاضیان دعًت بٍ عمل می آیذ اص تاسی

اقذام ومایىذ . سایش  ي مضایذٌ سسیذ آن وسبت بٍ اخز اسىاد مىاقصٍوضد باوک شُش شُشداسی ي اسائٍ  011806088004بٍ عىًان َضیىٍ خشیذ اسىاد بٍ حساب  ریال 999/999/4مبلغ ، ضمه ياسیض  فشگاص
کلیٍ اسىاد ي ي مضایذٌ شُشداسی فشدیس دس سد یا قبًل َش یک اص پیشىُادَا مختاس است ي بٍ غیش اص سپشدٌ ششکت دس مىاقصٍ  .دسج شذٌ است  ي مضایذٌ اعالعات ي جضئیات دس اسىاد مىاقصٍ

 مورخ ضنبهدو ج( الک ي ممًُس بٍ مُش ششکت شذٌ ي تا پایان يقت اداسی سيص  –ب  –د شُشداسی باقی می ماوذ. پیشىُادات می بایست دس پاکت َای مجضا)الف مذاسک مشبًط بٍ متقاضیان وض

دفتر در محل  صبح 1:99 ساعت  91/79/7099 مورخ ضنبهسه   روزجلسه کمیسیون مناقصات شهرداری در   دبیشخاوٍ شُشداسی تحًیل دادٌ شًد.صًست حضًسی یا پست پیشتاص بٍ ب  96/79/7099

 شهردار فردیس برگزار خواهد شد.
 .آگُی تمذیذ می گشدد ،یلالصم بٍ رکش است چىاوچٍ تعغیالت غیش قابل پیش بیىی بٍ دالیل متعذد اص قبیل اعالم اص سًی ستاد کشيوا حادث گشدد بٍ تعذاد سيصَای تعغ

 ضرح عملیات ردیف
ریالی مبلغ برآورد 

 پروشه

مبلغ سپرده ضرکت 

 و مسایده در مناقصه 

 به ریال

 حداقل رتبه الزم محل اجرا
درصد نقد و 

 تهاتر
 مدت

7 
جمع آوری پسماند های خطک ارزضمند 

 با اجرای طرح تفکیک از مبداء
 سطح ضهر فردیس 999/799/137/6 999/999/644/736

  گواهی نامه صالحیت  ایمنی 

 و 

 اداره کار گواهی صالحیت از 

 یک سال کامل ضمسی % نقد799

4 
خرید قطعات بتنی پیص ساخته)جدول 

 دال و غیره(-کفپوش -وت پرس
 سطح ضهر فردیس 999/999/429/7 999/999/999/42

دارای پروانه بهره برداری از مراجع 

ذی صالح جهت ساخت قطعات بتنی 

 پیص ساخته 

 روز 729ماه معادل  2 % نقد 799

 روز 09ماه معادل  3 % نقد 799 راه و ترابری 2 سطح ضهر 999/999/112 999/999/299/72 تکمیل بلوار ضهدای اقتدار ساماندهی و 3

0 
بازسازی و احیاء پارک های فرسوده 

 4سطح منطقه 
 4منطقه  999/999/299 999/999/999/79

 راه و ترابری 2

 یا 

 ابنیه 2 

 روز  749ماه معادل  0 % نقد 799

2 
احداث و تجهیس پارک های محله ای 

 منطقه دو 
 4منطقه  999/999/299 999/999/999/79

 راه و ترابری 2

 یا  

 ابنیه 2

 روز  749ماه معادل  0 % نقد 799

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

  


