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تجديد مناقصو اداهم رپوژه ديوار چيني باغ بانوان
ثسمٍ تؼبلي

*ضرايظ ضروت درتجذيذ مىبلػٍ ػمًمي *
ضُرداري درچٍ در وظرر دارد ثرب تًجرٍ ثرٍ مجرً ضرمبرٌ /93/982ش مرًر  1393/11/28ضرًراي االريمي ضرُر جُرت ادامه پهوژ
ثرب اعتبهغر  1/000/000/000ريهغ ي ثرر

احداث ديوار بهغ بهغاوا ضرُر درچرٍ را عجرك مطخػرب ي دالروًر وربر دالروابٌ وظربر

االبس فُرالت ثُربي اثىهرٍ الرب  1393اجررا ومبيرذل لر ا درخًاالرت مهطرًد ضرريت پهطرىُبدي خرًد را عجرك ضررايظ ي مطخػرب
دادٌ ضذٌ در فرر ضرمبرٌ  5پهًالرت ي در دي پبورتاال

ي پبورت اة

ن ي مُرر ضرذٌ ترب الربػت  14ري يىطرىجٍ  1394/03/23ثرٍ

دثهرخبوٍ محرمبوٍ ضُرداري درچٍ تحًيل ومبئهذ.
 -1پبوت اال

محوًي يه ثري ضمبوت وبمٍ ثبوىي مؼبد  %5ا پىج درغذ ( اػوجبر فًق يب فهص ثبوىي ثٍ مجلغ  75/000/000ريب ا َفوبد ي

پىج مهلهًن ريب ( ثٍ ضمبرٌ حسبة  0215433558004ضُرداري درچٍ وزد ثبوه ملي ضؼجٍ درچٍ ياريز يضمهمٍ مذارن خًد ومبيذ .
االبالىبمٍ ضروت ثيخع مؼوجر ثًدن مذ

 -2ادامٍ پبوت اال

پرياوٍ ثُرٌ ثرداري ا ي ار

مبن حىم مذير ػبمل ي َهئت مذيرٌ آخريه تغههرا

اري وبمٍ رالمي

غىبيغ ي مؼبدن محوًي الًاثك وبري ضروت يب پهمبوىبري در مًضغ پريژٌ مرثًعٍ ي ضىبالٍ ملي ي گًاَي ثجت

ار ش افزيدٌ ي ثجت در البمبوٍ پهمبوىبران االوبوذاري ي  ....مهجبضذ
 -3پبوت اة محوًي ضريت پهطىُبدي مهجبضذ0
 -4مذ اجراء 3مبٌ /مؼبد  90ري ضمسي مهجبضذ 0
 -5پهمبوىبر حك ياگ اري وبر ثٍ ضخع ثبلث را وذارد 0
 -6ولهٍ لهمت َب ثب مػبلح مػرفي مي ثبضذ ي آوبلهز آيومُب ضمهمٍ فر ضمبرٌ  5ضًد .
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ضُرداري َهچاًوٍ تؼُذي وسجت ثٍ تبمهه مػبلح ي مبثٍ تفبي لهمت مػبلح ي تؼذيل ثُب وذارد0

 -8وظبر

وبر تًالظ حً ٌ دفور ػمران ضُرداري ي وظبر

ػبلهٍ دفور فىي االوبوذاري ي ثررالي غًر

يضؼهت َب تًالظ الب مبن خذمب

عراحي ضُرداريُبي االوبن تؼههه مهطًد0
 -9ثب تًجٍ ثٍ مبدٌ  11آيهه وبمٍ مبلي ضُرداريُب در َىاب تىظهم ي ػمذ پهمبن مؼبد  %10ول مجلغ مًرد پهمبن ثب ضُرداري درچٍ ثٍ مىظًر
تضمهه حسه اوجب وبر ا پهمبوىبر تضمهه وبمٍ ثبوىي يب االىبد خزاوٍ ثؼىًان الپردٌ اخ مي گردد.
 -10ثراالبس ثىذ الٍ مبدٌ  5ي مبدٌ  8آيهه وبمٍ مبلي ضُرداري الپردٌ وفرا دي ي الً تب مبن اوؼمبدپهمبن واُذاري ي در غًر اموىبع وفر
اي ا ػمذ پهمبن الپردٌ ضجظ ي اجراي وبر ثٍ وفرا

دي ي الً ارجبع خًاَذ ضذ در غًر

ػذ

اوؼمبد پهمبن تًالظ وفرا

دي ي الً

الپردٌ آوُب وهز ثٍ ترتهت ضجظ خًاَذ ضذ 0
 -11ديرٌ تضمهه پهمبن ا تبريخ تحًيل مًلت يه الب مهجبضذ0
 -12ضروت وىىذگبن مي ثبيست ثر االبس ضرايظ اػي ضذٌ پهطىُبد لهمت دَىذٌ ي پهطىُبدا مطريط ترتهت اثر وخًاَذ ضذ 0
 -13ولهٍ وسًرا

لبوًوي ثؼُذٌ پهمبوىبر خًاَذ ثًد 0
جُت ارائٍ خذمب

 -14ضروت وىىذگبن مي ثبيسوي داراي تجرثٍ ي تًان فىي ي مبلي

در اوجب وبر ثبضىذ الًاثك ي مذارن وبرَبي اوجب

ضذٌ پهًالت ومبيىذ 0
 -15ضروت وىىذگبٌ ضمه مغلغ ثًدن ثٍ ولهٍ ممررا ضروت در مؼبمي ديلوي ي ضُرداريُب ثبيذ مىغ لبوًوي وذاضوٍ ثبضىذ
 -16وبرفرمب در رد يب لجً َر يه ا پهطىُبدا ياغلٍ مخوبر االت0
 -17رػبيت ولهٍ مطخػب فىي ي ػمًمي الب مبن مذيريت ي ثروبمٍ ريزي الزامهست0
 -18امضبء َبي مجب ي تطخهع غيحهت اضخبظ ثراي امضبء پهمبن َب الزامي مهجبضذ 0
 -19رػبيت الزا ممرر در مبدٌ  10آيهه وبمٍ مبلي ضُرداريُب مجىي ثر وسر يب اضبفٍ مًضًع پهمبوُب تىُب تب  %25مجلغ پهمبن امىبن پ ير
مهجبضذ
َ -20زيىٍ خريذ االىبد مىبلػٍ مجلغ  200/000ريب ياريز ثٍ ضمبرٌ حسبة  0104511093004ثؼُذ ٌ پهمبوىبر مهجبضذ
 -21پهمبوىبر مًظ

االت ثب تًجٍ ثٍ در وظر گرفوه حذاوثر الم

ريبلي مطخع ضذٌ ا الًي الب مبن مذير

ي ثروبمٍ ريزي الذا ومبيذ

درغهر ايىػًر تجؼب آن ثٍ ػُذٌ پهمبوىبر مهجبضذ./.
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پهمبوىبر مًظ

االت وبر مًضًع پهمبن را در مبن مًرد وظر ثٍ پبيبن ثرالبوذ در غهر ايه غًر ولهٍ خسبرتُبي وبضي ا فً

در پريژٌ ا پهمبوىبر وسر ي ضجظ مي گردد./.

علي اكبر محمودي -شهردار ردهچ

مبن

