بسمه تعالي

شماره:

وزارت كشور
استاندا ري رهمزگان
شهرداري ميناب

تاريخ:
پيوست:

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره مناقصه 89/1 :
(نوبت اول)

شهرداري ميناب در نظر دارد به استناد بند  2موصوبات صورتجلسه شماره  521مورخ 88/8/52شوراي اسالمی شهر ميناب و ماده  1آئين نامه مالی
شهرداري ها  ،اجراي پروژه ي ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا ازكليه پيمانکاارا و شاركت هااي داري
تائيديه و صالحيت در رشتهمربوطه دعوت می شود جهتدريافت اسناد مناقصه باه باه ساامانه تاداركات الکترونيکای دولات )ساتادد باه آدر
www.setadiran.irمراجعه نمايند.
مشخصات پروژه

مبلغ برآورد اوليه پروژه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

رشته و رتبه مورد نياز

اجراي ساختما پرديس سينمايی اميد شهر ميناب

 74/511/561/582ريال

 2/114/618/218ريال

حداقل رتبه  1ابنيه

توضيحات:
-5تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت ضمانت نامه بانکی يا واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره  1512861871111بنام شهرداري
ميناب نزد بانك صادرات شعبه مركزي ميناب واريز و فيش واريزي را به همراه ديگر اسناد ارائه نمايد.
-2تاريخ دريافت اسناد :از تاريخ  88/4/51لغايت پايا وقت اداري  88/4/21می باشد .
-1مهلت بارگذاري اسناد در سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستادد به آدر

 :www.setadiran.irاز تاريخ  88/4/21لغايت پايا وقت اداري

 88/4/11می باشد .
-7تاريخ بازگشايی پاكتها :روز شنبه مورخه  5188 /8 /1را

ساعت  8صبح .

-1مکا بازگشايی پاكات و بررسی پيشنهادات  :شهرداري ميناب  ،طبقه دوم  ،سالن جلسات.
 -6شركت كنندگا در مناقصه می بايست نسبت به بارگذاري اسناد ،مدارک و پيشنهادات خود در سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ساتادد باه
آدر

 ،www.setadiran.irاقدام نمايند .

 -4به پيشنهادات مبهم  ،مشروط  ،بدو سپرده و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8سپرده نفر اول تا سوم  ،تا زما عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداري باقی خواهد ماند .ضمناً در صورت انصراف نفرات اول تا سوم  ،سپرده
آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -51هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -55ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مزايده موجود می باشد.
 -52جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  1467-2211211و يا سايت شهرداري ميناب به نشانی  www.minabcity.irمراجعه نمايند.

روابط عمومی شهرداری میناب

آدرس:ميناب-بلوار امام خميني (ره)  -تلفن )0670(1140322 :و  - )0670(1119201نمابر)0670(1113300:
Web:www.minabcity.irEmail:info@minabcity.ir

