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تلفن سازمان آگهيها

آگهي ميپذيرد

نوبت دوم

آگهی فراخوان مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی
ش��هرداری هرس��ین در نظ��ر دارد با توجه ب��ه مجوز ش��ماره  48مورخ
 1397/08/01ش��ورای اسالمی شهر نسبت به فروش کامیون اتش نشانی
بادس��ان خود از طریق مزایده عمومی اقدام نمای��د متقاضیان می توانند از
تاریخ نشر اگهی نوبت اول تا  4روز اداری (کاری) پس از انتشاراگهی نوبت
دوم جهت دریافت اس��ناد ،مدارک و شرایط شرکت در مزایده به واحد امور
قراردادهای ش��هرداری هرسین مراجعه و ضمن بازدید از خودروی مورد
نظر در مزایده مذکور شرکت نمایند .
مدت قبول پیش��نهاد ها از تاریخ نش��ر اگهی نوب��ت دوم به مدت  10روز
اداری (کاری ) می باشد .
زمان و محل بازگش��ایی پیشنهاد ها راس ساعت  11صبح روز سه شنبه
مورخ  1397/11/09در دفتر شهردار می باشد .
هزینه براورد کارشناس��ی به عهده برنده مزایده می باشد برندگان اول ،
دوم و س��وم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده انها به
ترتیب ضبط خواهد شد
شماره تماس شهرداری هرسین )083(45124440-1 :
ردیف
1

مورد فروش

کامیون دوکابین اتش نشانی رنوبادسان

مبلغ پایه کارشناسی (ریال)
800/000/000/-

مبلغ تضمین شرکت ر مزایده (ریال)
40/000/000/-

کیومرث اسدی – شهردار هرسین
نوبت اول

مناقصه عمومي دو مرحله اي سيستم جامع و متمرکز مالي در سازمان تأمين اجتماعي
(شماره/10/ 1003 :ر)97/

س��ازمان تأمين اجتماعي در نظر دارد جهت خريد ،سفارش��ي سازي و استقرار سيستم نرم افزاري جامع مالي متمرکز
و يکپارچه سازمان ،مطابق با نيازهاي خود ،نسبت به انتخاب پيمانکار با شرايط ذکرشده در اسناد مناقصه اقدام نمايد.
لذا کليه اشخاص حقوقي و شرکتهاي داراي کد اقتصادي ،رتبه  1شوراي عالي انفورماتيك در توليد نرم افزار (معتبر) و
واجد شرايط (طبق اسناد مناقصه) که سوابق تأمين خدمت مورد نظر و توان پشتيباني آن را در  RFPقيد شده داشته و
داراي حسن سابقه مي باشند ،مي توانند با در دست داشتن معرفينامه معتبر و فيش واريزي خريد اسناد ،به آدرس زير
مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
تاريخ ،محل و مبلغ فروش اس��ناد مناقصه :از ابتداي وقت اداري روز سه شنبه مورخ  97/10/25لغايت ساعت  16روز
چهارش��نبه مورخ  ،97/11/03اداره دبيرخانه ستاد مرکزي س��ازمان تامين اجتماعي واقع در خيابان آزادي ،پالک ،359
ساختمان مرکزي طبقه دوم
مبلغ  500/000ريال واريز به حساب جاري همراه نزد بانک رفاه کارگران شعبه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي به
شماره  1111809136به نام اداره حسابداري غير پرسنلي سازمان تامين اجتماعي
آخرين مهلت و محل تحويل پاکات مناقصه :حداکثر تا س��اعت  16روز س��ه شنبه مورخ  97/11/16به اداره دبيرخانه
محرمانه اداره کل حراست سازمان واقع در خيابان آزادي پالک  359طبقه هفتم ساختمان مرکز تحويل و رسيد دريافت
نمايند.
زمان و محل برگزاري مناقصه و بازگشائي پاکات :ساعت  10صبح روز چهار شنبه مورخ  97/11/17در محل سالن
اجتماعات س��ازمان تامين اجتماعي به نش��اني تهران ،خيابان آزادي جنب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي پالک 359
ساختمان شهيد معيري ،طبقه دوم
نوع سپرده و تضمين شرکت در مناقصه :به صورت واريز وجه نقد به حساب جاري همراه نزد بانک رفاه کارگران به
شماره  1111809136سازمان تامين اجتماعي اداره حسابداري غيرپرسنلي يا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکي با اعتبار
س��ه ماهه و قابل تمدید تا ش��ش ماه ،طبق ضوابط مربوطه و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه مندرج در جدول ذيل مي
باشد که مي بايستي به طريق فوق ارائه گرديده و رسيد آن در پاکت الف گذارده شود.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
به پيش��نهادهايي که فاقد سپرده يا امضاء و مش��روط و مخدوش و سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر ،چک شخصي و
نظاير آن و پيشنهادهايي که پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شود ،مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
بديهي است شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف مقرر در اسناد مناقصه مي باشد.
کليه هزينه های آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
ضمنا اين آگهي در سايت اينترنتي به آدرس www.Tamin.irنيز در دسترس مي باشد .جهت اطالع بيشتر با شماره64503407
و  64503408تماس حاصل فرمائيد.
رديف

موضوع مناقصه

مبلغ تضمين شرکت
در مناقصه ( ريال )

1

خريد ،سفارشي سازي و استقرار سيستم نرم افزاري جامع مالي متمرکز و يکپارچه
در سازمان تامين اجتماعي

 6.000.000.000ريال

م الف3816

نوبت دوم

سازمان تامين اجتماعي

شهرداری خورموج در نظر دارد طبق مجوز شورای اسالمی شهرخورموج
بهره برداری از زمین بازی کودکان پارک مفتون و محل احداث کافی شاپ
بر روی دریاچه مفتون ش��هر خورموج را از طریق مزایده عمومی به افراد
واجد شرایط واگذار نماید.
اف��راد متقاضی م��ی توانند از تاریخ  1397/10/23به م��دت  5روز كاري تا
تاريخ  1397/10/27جهت دریافت اس��ناد مزای��ده به آدرس  :خورموج -
خیابان حامد شهرداری خورموج واحد دبیر خانه مراجعه نمایند.
ضمنا مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری تاریخ 1397/11/09می
باشدوتاريخ بازگشايي پاكات س��اعت 9صبح روز چهارشنبه مورخه 10
 1397/11/می باشد.
نوع تضمين بر اساس آيين نامه مالی شهرداریها می باشد .
هزينه درج آگهي وکارشناسی تعیین قیمت پایه مزایده به عهده برنده مزایده
می باشد
ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه
اولیه(ریال)

مبلغ تضمین در
مزایده ریال

مدت بهره
برداری

محل اجاره

1

زمین بازی کودکان به مساحت
 6918متر مربع

900/000/000

45/000/000

پنج سال

شهر خورموج

2

محل احداث کافی شاپ 202
متر مربع

300/000/000

15/000/000

پنج سال

شهر خورموج

روابط عمومي شهرداري خورموج

