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(( شرايط آگهي تجديد مناقصه ديوار باغ بانوان ))
شْطزاضي زضچِ زض ًظط زاضز تطاساس فْطست تْاء اتٌيِ سال  1393تسٍى تعسيل ٍهاٍالتفاٍت هصالح ًسثت تِ اجرطاي پرطٍغُ زيرَاض ترا
تاًَاى ضا تا اعتثاض هثلغ  600/000/000ضيال اظ ططيق آگْی تجسيس هٌاقصِ تِ پيواًناضاى ٍاجس شطايط زاضاي ضتثِ تٌسي اظ ساظهاى تطًاهِ
ٍ تَزجِ هيثاشٌس تِ شطح شيل ٍاگصاض ًوايس
شرايط مناقصه
1ر شطمت مٌٌسگاى تايس زاضاي صالحيت فٌی تائيس شسُ تَسط هطاجع شي صالح ضا زاشتِ تاشٌس .
2ر شطمت مٌٌسگاى تايس ضعايت عسم هساذلِ ماضهٌساى زٍلت ضا تٌوايٌس.
3ر شطمت مٌٌسگاى تايس جْت اذص هساضك آگْی هٌاقصِ هثلغ  200/000ضيال تِ حساب 0104511093004ايي شْطزاضي ًعز تاًنی هلی
شعثِ زضچِ ٍاضيع ٍ تا تِ ّوطاُ زاشتي هساضك شطمت يا پيواًناضي ٍضظٍهِ مراضي ٍ سرايط هرساضك هَ رَد تٌرس يرل ايري هٌاقصرِ ترِ
شْطزاضي هطاجعِ ًوايٌس .
4ر پيشٌْاز زٌّسگاى تايستی هعازل  5زضصس مل اعتثراض ترِ هثلرغ  30/000/000ضيرال ضا تصرَضت رواًتٌاهِ تراًنی ا حرساقل اعتثراض
واًتٌاهِ 3هاُ) ٍ يا ٍجِ ًقس تِ حساب شواضُ  0215433558004شْطزاضي ًعز تاًل هلی شعثِ زضچِ ٍاضيع ٍ يرا هعرازل آى رواًتٌاهِ تراًنی
ويوِ پيشٌْاز ذَز تٌوايٌس.

 5ر پيشٌْاز زٌّسگاى تايستی پيشٌْاز ذَز ضا حسامثط تا ساعت  13ضٍظ ينشٌثِ هَضخ  93/10/14زض پامت هْط ٍ هَم شسُ زض زٍ پامرت
الف ٍ ب مِ پامت الف شاهل هساضك پيواًناض ٍ ٍجِ الضواى ٍ پامت ب تطه استعالم ٍ تطه پيشٌْاز قيوت مِ تِ حطٍف ًَشتِ ٍ ظيطآى
هْط ٍ اهضاء شسُ تاشس ضا تِ زتيطذاًِ هحطهاًِ شْطزاضي تسلين ٍ ضسيس زضيافت زاضًس. .
6ر پيشٌْازات ضسيسُ زض ساعت  12ضٍظ زٍشٌثِ هَضخ  93/10/15تا حضَض اعضاء موسيَى عالی هعاهالت شْطزاضي تشنيل هيگرطزز
تاظ ٍ قطائت ذَاّس شس.
7رثا عٌايت تِ هازُ  7آئيي ًاهِ هالی شْطزاضيْا ضاي مويسيَى حسامثط تا يل ّفتِ پس اظ جلسِ مويسيَى اعالم ذَاّس شس.
 8ر موسيَى زض ضز يا قثَل يل يا مليِ پيشٌْازات هرتاض تَزُ ٍ پيشٌْازاتی مِ تعس اظ هست هقطض هرسٍش ٍ تسٍى سپطزُ تاشس تطتية اثرط
زازُ ًرَاّس شس ٍ موسيَى حسامثط ظطف يل ّفتِ پيشٌْازات ضا تطضسی ٍ ًتيجِ ضا اعالم ذَاّس مطز.
 9ر سپطزُ ًفطات اٍل ٍ زٍم ٍ سَم تا اًعقاز قطاضزاز تا ًفط اٍل ًعز شْطزاضي تراقی ذَاّرس هاًرس  .چٌاًنرِ ًفرط اٍل اظ تراضيد اترال متثری
شْطزاضي زض هست  7ضٍظ اظ تٌظين قطاضزاز ذَززاضي ًوايس سپطزُ اٍ تِ ًفع شْطزاضي ثط ٍ قطاض زاز تا ًفط زٍم هٌعقس ٍ چٌاًنِ ًفط زٍم ٍ
سَم زض هَعس هقطض حا ط تِ عقس قطاضزاز ًشًَس سپطزُ آًْا ًيع تِ ًفع شْطزاضي ثط ذَاّس شس.
10ر تطًسُ هٌاقصِ زض ٌّگام عقس قطاضزاز تايس هعازل  %10مل پيواى ضا تعٌَاى واًتٌاهِ تاًنی تِ شْطزاضي تسلين ًوايس.
11ر مسَضات قاًًَی ًظيط هاليات ٍ تيوِ ٍ اهثال آى تعْسُ تطًسُ هٌاقصِ ذَاّس تَز.
12ر ماضفطها هی تَاًس حسامثط  %25مل پيواى ضا تا ًظط زفتط فٌی تِ هثلغ پيواى ا افِ ٍ يا مسط ًوايس.
13ر ّعيٌِ ماضّاي اًجام شسُ پس اظ اضائِ قثَض تاسنَل ٍ تٌظين صَضت جلسِ ّاي اًساظُ گيطي ٍ صَضت ٍ رعيت تَسرط پيواًنراض ٍ
تطضسی آى تَسط هٌْسس ًاظط ٍ تأييس ٍاحس عوطاى طثق هقطضات اظ ططيق شْطزاضي پطزاذت ذَاّس شس% .
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