
 آگهی مناقصه عمومی

 پروژه اجرای صحن امام زادگان )علیهما السالم( و گلزار شهدا

 01/10/1398نوبت دوم                                                                 24/9/1398اول نوبت           

اجرای  ،هااستناد به ماده پنج آئین نامه مالی شهرداری با 98راستای اجرای بودجه سال نظر دارد در ریز در شهرداری نی

از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار را  صحن امام زادگان )علیهما السالم( و گلزار شهدا

ات خود را در قالب گردد پیشنهادها و اشخاص دارای تجربه کاری و توان مالی مناسب تقاضا مینماید. لذا از کلیه شرکت

ها و مدارک درخواستی پاکت )الف( شامل تضمین شرکت در مناقصه، پاکت )ب( شامل قرارداد، اسناد مناقصه و برآورد و نقشه

ریز تسلیم نمایند اعالم شده و پاکت )ج( شامل برگ ارائه پیشنهاد قیمت، در مهلت قانونی به دبیرخانه محرمانه شهرداری نی

فت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. ضمناً سایر جزئیات در اسناد مناقصه و به منظور دریا

توانند با مراجعه به وبسایت رسمی توضیح داده شده است. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می

با شماره یا مراجعه نموده www.Neyriz.ir ها به آدرسهریز، سامانه شفافیت بخش مناقصه ها و مزایدشهرداری نی

  تماس حاصل فرمایند. 307داخلی  5320-071  تلفن چهاررقمی

  شرایط:

 موضوع مناقصه : -1

 یمترمربع و اجرای سردر ورودی ضلع شرقی  طبق فهرست بها 2200الف( اجرای صحن امام زادگان و گلزار مطهر شهدا به مساحت 

  98پایه رشته ابنیه سال واحد 

 . )ره(محل اجرای کار : شهر نی ریز، خیابان امام خمینی - 2

 ی ابنیه و ساختمان می باشد. رسته1تا  3در شرایط مساوی اولویت واگذاری به پیمانکاران دارای گرید  -3

 از زمان ابالغ قرارداد. ماه شمسی 6مدت اجرای کار : - 4

یا وجه نقد به  ریال تعیین و به صورت ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار سه ماهه و 000/000/200لغ  تضمین شرکت درمناقصه مب - 5

 ریز.ریزی بنام سپرده شهرداری نینزد بانک ملی شعبه احمد نی 0105692262004حساب جاری 

ها به داد نگردند، سپرده شرکت در مناقصه آندر صورتی که برندگان اول، دوم و سوم از مناقصه منصرف گردند یا حاضر به انعقاد قرار -6

 ریز ضبط خواهد شد.ترتیب به نفع شهرداری نی

به دبیرخانه محرمانه شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی مناقصه  -7

 داده نخواهد شد.مخدوش باشد ترتیب اثر  و یا مبهم و شهرداری واصل گردد

 باشد.می 11/10/98روز چهارشنبه مورخ  14آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، تا ساعت  -8

 باشد. عهده برنده مناقصه می هزینه درج آگهی به-9

ریز توسط کمیسیون عالی معامالت در محل شهرداری نی صبح9ساعت  12/10/1398پیشنهادات واصله در روز  پنجشنبه  مورخ -10

 باز و خوانده می شود. 

پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به حضور در کمیسیون مناقصه می باشند، و این متن در حکم دعوت رسمی از ایشان به -11

 آید.حساب می

 ریزامور مالی شهرداری نی


