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 شهرداري اروميه
 «  نوبت اول آگهي مناقصه عمومي » 

 

چراغهاي سيستم هاي تعمير و نگهداري  ،خرید ، نصب به نسبت ، 94سال  و اعتبار مصوب معامالتیآئين نامه  پنجباستناد ماده ه در نظر دارد ـــشهرداري ارومي

 ريال 000/900/999/6ليه ا مبلغ اوبمنضم و مدارک اسناد  در و شرایط قيد شده برابر مشخصات فنی و عملياتیاروميه شهر راهنمایی و رانندگی در سطح 

ماه اقدام   12ت در مدو سابقه کاري در زمينه موضوع آگهی  صالحيت دارايتوسط شرکتهاي  (ریال هزار نهصدو  ميليون نهصد و نود و نهو  ميليارد شش)

 سه شنبهتا آخر وقت اداري روز تا  ههمه روز ميشود جهت کسب اطالعات بيشتر ستمایل به همكاري هستند درخواکه واجد شرایط  از پيمانكاران لذا نماید.

ساختمان قرآن و عترت طبقه  –خيابان دفاع مقدس  -خيابان دستغيب واقع  سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري اروميهامور قراردادهاي  هب 22/2/94مورخـه 

پاکتها  ليبا تكم به شرکت در مناقصه، لیدر صورت تما وو نسبت به دریافت اسناد مناقصه مراجعه   www.urmia.irآدرس شهرداري به سایت و یا به  دوم

 :ندیاقدام فرما لیبشرح ذ

سازمان حمل و نقل  بنام هياروم اميبانک شهر شعبه خ 100785069997ویا ضمانت نامه بانكی بحساب سپرده به شماره  يزنقدیوار شفي شامل( الف) پاکت – 1

  الیر 000/000/350از بابت سپرده شرکت در مناقصه بمبلغ  کيافو تر

 يمدارک مربوط به سوابق کارارائه و اساسنامه شرکت )مصدق شده(،  راتييوآخرین آگهی تغ اظهاري خود فرم مناقصه، وآگهی اسناد شامل( ب) پاکت – 2

 ، برگ تعهد نامه مبنی بر عدم دخالت کارکنان دولت 

 پيشنهاد قيمت با حروف وعدد  برگ شامل (ج) پاکت – 3

به دبير خانه سازمان حمل و نقل و  23/2/94مورخه  چهارشنبهروز  14پاکت گذاشته وتا ساعت کیهر سه پاکت را جداگانه در بسته والک ومهر شده در  و

که پس از مدت مقرر ارسال گردد  ییشنهادهايپ است به یهیتحویل و رسيد دریافت دارند ضمناً آدرس وتلفن شرکت در روي پاکت نوشته شود. بد کيتراف

 اثر داده نخواهد شد . بيترت

  : شرايط شركت در مناقصه

مداخلـه کارکنـان   قـانون   منـع  وسایر مقررات حاکم بـر پيمانكـاران ورعایـت   استانداري  برنامه ریزيومعاونت یت کليه مقررات وبخشنامه هاي شهرداري ارع -1

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

 تیـ شهرداریها حاکم بر این مناقصه می باشد وکليه کسورات قانونی اعم از بيمه و ماليات و غيـره بـه عهـده برنـده مناقصـه خواهـد بـود و رعا        یآئين نامه مال -2

 مقررات حاکم بر پيمانكاران براي کليه متقاضيان الزامی است.

 عوارض پروانه ساختمان خواهد بود . ایمعوض و  نيبا زم ينقد ري% درصد به صورت پرداخت غ50و  ي% نقد50به صورت  عیپرداخت صورت وضا طیشرا-3

 افـت یو نسبت به در زیوار يشعبه شهردار یبانک مل 3100000414001حساب  به شيف یط الیر 000/500مبلغ یستیاسناد مناقصه با افتیجهت در انيمتقاض -4

 .ندیاسناد اقدام فرما

 نخواهد شد.داده شهرداري در رد یا قبول هر یک از پيشنهادهاي رسيده مختار است وبه پيشنهاد هاي مشروط یا مبهم وناقص ترتيب اثر  -5

 ضبط خواهد شد. حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداري در صورتيكه هر یک از برندگان اول ، دوم مناقصه -6

 ه از طریق قرعه کشی انتخاب خواهد شد .ناقصدرصورت داشتن شرایط مساوي برنده م -7

 ارائه کد اقتصادي به هنگام عقد قرار داد الزامی ميباشد -8

حضور اعضاء کميسيون عالی معامالت شـهرداري در محـل  سـالن جلسـات شـهرداري      با  24/2/94ه مورخ پنج شنبه روز 11 پيشنهادهاي رسيده رأس ساعت -9

    د شد.مرکزي واقع در ميدان انقالب ساختمان شهرداري مرکزي مفتوح ، قرائت و نظر کميسيون ظرف هفت روز به استثناء ایام تعطيل اعالم خواه

 

 حضـرت پور                                                                                                                                                                        

 شهـردار اروميـه                                                                                                                                                                

 


