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«آگهی مزایدهی عمومی»

شــهرداری کوهدشــت در نظر دارد به اســتناد مصوبهی شــمارهی  5/377مورخ 95/09/13
شورای اسالمی شهر کوهدشت جایگاه  CNGشقایق را از طریق مزایدهی عمومی به شرکتهای
واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیهی متقاضیان دعوت به عمل میآید حداکثر ظرف مدت 10
روز از انتشــار آگهی جهت اطالع و آگاهی با شماره تلفن  09163678014تماس حاصل و برای
دریافت اسناد مزایده با واریز مبلغ  1000000ریال به حساب شمارهی 0104410612005
نزد بانک ملی شعبه پارک شهر و به واحد امور قراردادهای شهرداری کوهدشت مراجعه نمایند
و در صورت لزوم پیشنهاد خود را به دبیرخانهی شهرداری تحویل نمایند.
شرایط
 -1پیمانکار میبایســت جزء لیســت شــرکتهای دارای رتبهبندی مجاز در انجام امور مربوط به
جایگاههای CNGباشد.
 -2قیمت پایه برای جایگاه 250.000.000ریال در ماه میباشد.
 -3ضمانتنامهی شــرکت در مزایده  5درصد مبلغ پایــه ( 150.000.000ریال) که به صورت
اســناد خزانه یا ضمانت نامهی بانکی یا واریز نقدی به حســاب شماره  0107148078002نزد
بانک ملی بهنام شهرداری کوهدشت.
 -4قبل از ارائهی پیشــنهاد جهت اطالع از کمیت و کیفیت کار به سازمان حمل و نقل شهرداری
کوهدشت مراجعه و در صورت تمایل به شرکت در مزایده پیشنهاد خود را به دبیرخانه شهرداری
تحویل دهند.
 -5در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم برنــدهی مزایده از انعقاد قرارداد خوددرای نمایند
ضمانتنامه شــرکت در مزایدهی آنها به نفع شــهرداری ضبط خواهد شــد .ضمن ًا مطابق قانون
ضمانتنامه پس از اعالم برنده و عقد قرارداد با وی آزادســازی و از برندهی ضمانتنامه حســن
انجام کار دریافت خواهد شد.
 -6شــرکت کنندگان میبایســت پاکت الف :حاوی پیشــنهاد ،ب:ضمانتنامه ،ج :اسناد و مدارک
تائیدیه از مدیریت جایگاههای  ،CNGرزومهکاری ،اساســنامهی شــرکت و ...جداگانه الک و مهر
نموده و دریک پاکت قرارداده و به دبیرخانهی شهرداری تحویل دهند.
 -7به پیشنهادهای مخدوش و فاقد ضمانتنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مجاز و تام االختیار میباشد.
 -9سایر شرایط مدنظر این شهرداری در اسناد مزایده قید گردیدهاست.
 -10هزینهی نشر آگهی به عهده برندهی مزایده میباشد.
 -11بازگشایی پاکتها  48ساعت بعد از اتمام مهلت آگهی.
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الف :مزايده گزار  :بانك ملت
ب :موضوع مزايده  :فروش يك فروند شــناور دوبه مهاجرين بندر 5به شــماره ثبت 20687و ظرفيت خالص
317تن و ظرفيت ناخالص 488تن مطابق با شرايط و مشخصات مندرج در اوراق مزايده.
ج :سپرده شركت در مزايده  :به ميزان 5درصد مبلغ پيشنهادي مي باشد
د :مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده  :واريز 200/000ريال به حساب (( بستانكاران موقت امور
مالي )) ( قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملت )
ه -محل دريافت اســناد مزايده  :بوشــهر – خيابان امام خميني – ســاختمان مديريت شــعب بانك ملت استان
بوشهر -طبقه ششم -اداره تداركات و ساختمان
جدول زماني انجام مزايده
آغاز توزيع اسناد مزايده

ازساعت  8:00صبح مورخ 96/09/29

مهلت ارائه پيشنهادات ( تحويل پاكات مزايده)

لغايت ساعت  14:00مورخ 96/10/09

تاريخ بازگشايي پاكات

راس ساعت  9:00صبح مورخ 96/10/10

مديريت شعب بانك ملت استان بوشهر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
-1سازمان مناقصه گذار :شهرداري جم
-2نوع مناقصه :مناقصه عمومي يك مرحله اي
 -3موضوع مناقصه :اجراي پياده رو بلوار ساحلي از پل بهر باغ تا پل بازارچه شهرداري
 -4برآورد اوليه هزينه موضوع مناقصه4/639/716/869:ريال
 -5نــوع ومبلــغ تضمين شــركت در مناقصه  :ضمانت نامــه بانكي يا پرداخت نقــدي به مبلغ
232/000/000ريال به حساب 3100004700009بنام شهرداري جم نزد بانك ملي
محل دريافت و تحويل اســناد :اســتان بوشــهر – شهرستان جم -خيابان ســاحلي – شهرداري
جم – امور حقوقي و قراردادها
 -6مهلــت دريافــت اســناد مناقصــه :از تاريــخ 96/09/20تــا آخــر وقــت اداري شــنبه
96/10/16
 -7مهلت تحويل اسناد مناقصه  :تا پايان وقت اداري يكشنبه 96/10/17
 -8تاريخ و محل بازگشــايي پاكات :ســاعت 10صبح روزدوشــنبه مورخ 96/10/18در محل
شهرداري جم
 -9شهرداري در رد يا قبول هريك يا تمام پيشنهادات مختار است
 -10هزيئه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد
 -11صالحيت مورد نياز جهت شركت در مناقصه حداقل رتبه  5رشته ابنيه مي باشد
 -12ساير جزييات در شرايط اسناد ومدارك مناقصه ذكر شده است
 -13كليه اسناد حقوقي – مالي – بازرگاني و فني شركت مي بايست برابر اصل ارائه گردد
 -14درصورتي كه برندگان اول – دوم – ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان
به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالع بيشتر به سايت www.jamcity.irمراجعه نمايند
نوبت اول 96/09/20:
نوبت دوم96/09/29:

روابط عمومي شهرداري جم

