
 

 « اولنوبت  آگهي مناقصه عمومي» 

به  شهرداري تپيکدن ااز معمصالح  بارگيري و حمل –استحصال نسبت به  ، 93مصوب سال  عامالتی شهرداري اروميه و اعتبارآئين نامه م 5شهرداري اروميه درنظر دارد باستناد ماده 

با مبلغ اوليه واسناد منضم به مدارک مناقصه  خصوصی، مشخصات فنی، برآورد اوليه شرایط برابر کارخانه آسفالت شهرداري، دپوي ایستگاه ميانه و سطح شهر اروميه

 . نمایداقدام  ماه 5 در مدتریال   000/000/000/4

 برآورد اوليه  واحد مشخصات ردیف

 ریال 000/33 تن فالت شهرداري اروميهبارگيري و حمل مصالح مورد نياز سازمان عمران از معادن تپيک شهرداري به کارخانه آس –استحصال  1

 ریال 000/43 تن دپوي باغ رضوان یا دپوي ایستگاه ميانهبه  يشهردار کيسازمان عمران از معادن تپ ازيو حمل مصالح مورد ن يربارگي –استحصال  2

 ریال 000/53 تن اروميه سطح شهربه  يشهردار کيسازمان عمران از معادن تپ ازيو حمل مصالح مورد ن يربارگي –استحصال  3

روز  مایل به همکاري هستند درخواست می شود جهت کسب اطالعات بيشتر ودریافت اسناد مناقصه ومشخصات فنی همه روزه تاآخر وقت اداريکه  اشخاص حقيقی یا حقوقیاز 

و در صورت  مراجعه www.urmia.irسایت شهرداري به آدرس بهیا و  یرگذرچهار راه وليعصر جنب زواقع در  سازمان عمرانامور قراردادهاي به  04/10/93 مورخه  پنجشنبه

 تمایل به شرکت در مناقصه با تکميل پاکتها بشرح ذیل اقدام فرمایند:

ن شهرداري  از بابت سپرده بانک صادرات شعبه طالقانی بنام سازمان عمرا 0103345435003شامل فيش واریزنقدي ویا ضمانت نامه بانکی  بحساب سپرده شمارهپاکت )الف(  – 1

 ریال  000/000/200شرکت در مناقصه بمبلغ 

 پاکت )ب( – 2

 رياخ يشرکت کننده و سوابق کار یو کارت مل رشناسنامهیبر عدم دخالت کارکنان دولت ، تصو یبرگ تعهد نامه مبن ،يمناقصه و فرم خود اظهار یاسناد وآگه ی:قیاشخاص حق 

 مهر و امضاء شده یهمگمربوطه  يقرارداد ها رینام و شماره کارفرما و تصوذکر با  یمربوط به موضوع آگه

برگ تعهد نامه سوابق کاري، مربوط به  شامل اسناد وآگهی مناقصه، فرم خود اظهاري وآخرین آگهی تغييرات و اساسنامه شرکت )مصدق شده(، ارائه مدارک اشخاص حقوقی:

 و امضاء شدهمبنی بر عدم دخالت کارکنان دولت همگی مهر 

 شامل برگ پيشنهاد قيمت با حروف وعدد و مهر و امضاء شدهپاکت )ج(  – 3

تحویل و رسيد  عمران شهرداريامور قراردادهاي سازمان به   03/10/93مورخه شنبه روز  14و هر سه پاکت را جداگانه در بسته والک ومهر شده در یک پاکت گذاشته وتا ساعت 

 ده نخواهد شد.دریافت دارند. ضمناً آدرس وتلفن شرکت در روي پاکت نوشته شود. بدیهی است به پيشنهادهایی که پس از مدت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر دا

 مناقصه : شرايط شركت در
منهع مداخلهه کارکنهان دولتهی مصهوب      قهانون  رعایهت   و رات حهاکم برپيمانکهاران  وسهایر مقهر   برنامهه ریهزي   سهازمان مهدیریت و   رعایت کليه مقررات وبخشنامه هاي شههرداري و  -1

 .ی براي کليه متقاضيان الزامی است مجلس وهمچنين بند )و( وماده)ده( قانون نظام وظيفه عموم 22/10/1332

يهات و یيهره بهه عههده برنهده مناقصهه خواههد بهود و رعایهت مقهررات حهاکم بهر             آیين نامه مالی شهرداریها حاکم بر این مناقصه می باشد و کليه کسورات قانونی اعهم از بيمهه و مال   -2

 پيمانکاران براي کليه متقاضيان الزامی است. 

 مبهم وناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.   ،مختاربوده وبه پيشنهادهاي مشروط رد یاقبول هریک ازپيشنهاد هاي رسيده شهرداري در -4

 مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشدند سپرده آنان بنفع شهرداري ضبط خواهد شد. اول ودوم تيکه هر یک از برندگاندرصور -5

 قرعه انتخاب خواهد شد . ديبه ق مناقصه، برنده باشد يمساو دهيرس شنهاداتيکه پ یدر صورت -3

 ارائه کد اقتصادي به هنگام عقد قرارداد الزامی است.  -2

 بانک ملی شعبه شهرداري واریز و نسبت به دریافت اسناد اقدام فرمایند. 3100000414001ریال طی فيش به حساب  000/400بایستی مبلغ متقاضيان جهت دریافت اسناد مناقصه -4

اقهع در ميهدان   با حضور اعضاء کميسيون عالی معامالت شهرداري در محل  سالن جلسهات شههرداري مرکهزي و     02/10/93مورخه یکشنبه  روز 13پيشنهادهاي رسيده رأس ساعت  -9

 انقالب ساختمان شهرداري مرکزي مفتوح ، قرائت و نظر کميسيون ظرف هفت روز به استثناء ایام تعطيل اعالم خواهد شد.

 حضرت پور                                                                                                                                                                                                         
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