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 « دومنوبت  آگهي مناقصه عمومي» 

عمرانی اصالح عمليات اجراي ، نسبت به واگذاري  1399مصوب سال  اتشهرداري اروميـــه در نظر دارد باستناد ماده پنج آئين نامه معامالتی شهرداري و اعتبار

قيد شده در اسناد و مدارک منضم خصوصی شرایط و برآورد اوليه  ميه برابر مشخصات فنی ،در سطح شهر اروهندسی نقاط حادثه خيز مصوب شوراي ترافيک استان 

با  99براساس فهرست بهاء سال ریال (  و پنج چهارصدو پنجاهچهارصدوسی وسه هزارو ميليون  ودوهشتادنه ميليارد و نهصد و )  ريال 455/433/982/9با مبلغ اوليه 

شمسی توسط پيمانکاران مجاز تشخيص صالحيت  ماه 12و تجهيزکارگاه بصورت مقطوع و تعدیل در مدت  41/1و ضریب باالسري  05/1اعمال ضریب منطقه اي 

 .شده و داراي ظرفيت اقدام نماید 

مورخـه  یکشنبه درخواست ميشود جهت کسب اطالعات بيشتر همه روزه تا آخر وقت اداري روز همکاري هستندکه مایل به  ابنیه شرایط در رشتهواجد  از پيمانکاران

یان ، طبقه اول به امور قراردادهاي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري اروميه واقع در بلوار والفجر ، روبروي صدا و سيما ، کوچه پنجم ، ساختمان را  14/10/99

 : ندیاقدام فرما لیپاکتها بشرح ذ لي، با تکمآنو نسبت به دریافت اسناد مناقصه و شرکت در مراجعه  www.urmia.irشهرداري به آدرس و یا به سایت 

 اميبانک شهر شعبه خ شماره شبا( IR120610000000100785069997) 100785069997یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده به شماره  و ينقد زیوار شفي شامل : (الف) پاکت – 1

 . الير 000/000/500از بابت سپرده شرکت در مناقصه بمبلغ  کيبنام سازمان حمل و نقل و تراف هياروم
ارائه مدارک مربوط به سوابق  ، مصدق شده(همگی ) و اساسنامه شرکت راتييآخرین آگهی تغ و اظهاري خود فرم مناقصه ، وآگهی اسناد شامل : (ب) پاکت – 2

  . دولت برگ تعهد نامه مبنی بر عدم دخالت کارکنانو  مرتبط يکار
 پيشنهاد قيمت با حروف وعدد برگ شامل : (ج) پاکت – 3

به دبيرخانه سازمان حمل و نقل و   15/10/99مورخه  دوشنبه روز 14 تا ساعت پاکت گذاشته و کیمهر شده در  جداگانه دربسته والک وبصورت و هر سه پاکت را 

د نارسال گرد رکه پس از مدت مقر ییشنهادهاياست به پ یهی. بد تلفن شرکت در روي پاکت نوشته شود تحویل و رسيد دریافت دارند ضمناً آدرس و کيتراف

 اثر داده نخواهد شد . بيترت
 شرايط شرکت درمناقصه :

مقررات حاکم بر پيمانکاران ورعایت منع قانون مداخله کارکنان دولتی کليه مقررات وبخشنامه هاي شهرداري ومعاونت برنامه ریزي استانداري وسایر رعایت  -1

 مجلس وهمچنين بند )و( ماده )ده( قانون نظام وظيفه عمومی براي کليه متقاضيان الزامی است . 27/10/1337وکشوري مصوب 

بدیهی است در مواردي ده وکالً بعهده پيمانکار ميباشد.مقررات مربوطه بواعتبارات این طرح از محل بودجه شهرداري تأمين خواهد شد وکسورات قانونی آن تابع  -2

ملی( تأمين گردد، در این موارد مابه التفاوت کسورات قانونی بين دو روش فوق الذکر از محل  که تمام یا قسمتی از اعتبارات طرح از محل اعتبارات عمرانی )استانی و

 مت پایه متناسب با بخش اعتباري تخصيص یافته فوق از صورت وضایع کسر خواهد شد .درصد پيشنهادي قيمت پيمانکار نسبت به قي

)برابر ضوابط بدون  معوض زمين و تجاري و مسکونی واحدهاي با تهاتر بصورت غيرنقدي پرداخت %70نقد و %30 صورت به وضایع صورت پرداخت شرایط -3

 . بود خواهد پروانه ساختمان(

 قبول هر یک از پيشنهادهاي رسيده مختار بوده و به پيشنهاد هاي مشروط یا مبهم و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .شهرداري در رد یا  -4

 در صورتيکه هر یک از برندگان اول ، دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداري ضبط خواهد شد . -5

 ه از طریق قرعه کشی انتخاب خواهد شد .اقصندرصورت داشتن شرایط مساوي برنده م -6

 روز می باشد . 60مدت اعتبار قيمت پيشنهادي  -7

 آزاد سازي سپرده شرکت در مناقصه شرکت کنندگانی که در مناقصه برنده نباشند دو هفته کاري پس از بازگشایی پاکتها بطول خواهد کشيد . -8

 افتیو نسبت به در زیواراروميه  يشهرداربنام  یبانک مل 3100000414001به حساب  بانکی شيف یط الير 000/700 مبلغ یستیاسناد مناقصه با افتیجهت در انيمتقاض -9

 .ندیاسناد اقدام فرما

با حضور اعضاء کميسيون عالی معامالت شهرداري در محل  سالن جلسات شهرداري مرکزي  16/10/99مورخه  سه شنبه روز 13 پيشنهادهاي رسيده رأس ساعت -10

  ح /ایام تعطيل اعالم خواهد شد. ر کميسيون ظرف هفت روز به استثناءواقع در ميدان انقالب ساختمان شهرداري مرکزي مفتوح ، قرائت و نظ
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