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باسمه تعالی

1399/02/31
دارد

آگهی مناقصه مرحله اول

شُزداری تفت در وظز دارد وسثت تٍ واگذاری خذمات عملیاتی فنی،توسعه و نگهذاشت فضای سبش سطح شهز تفت
بصورت حجمی تٍ شزمت های دارای گواهی تشخیص صالحیت اس ساسمان مذیزیت و بزنامه ریشی (گزیذ کشاورسی و فضای
سبش) و دارای صالحیت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اقذام نمایذ .متقاضیان می تًاوىذ تا مزاجعٍ حضًری تٍ شُزداری
تفت ياحذ دتیزخاوٍ ي یا سایت شُزداری  ، Taft.irضمه داولًد ي دریافت ي تنمیل فزم َای مزتًعٍ  ،جُت ارائٍ پیشىُاد
قیمت تا ساعت  14ريس سٍ شىثٍ مًرخ  1399/03/13ياحذ دتیزخاوٍ شُزداری تفت مزاجعٍ ي تزای مسة اعالعات تیشتز تا
شمارٌ تلفه َای ( 32622040-42ياحذ امًر قزاردادَای شُزداری داخلی  )207تماس حاصل فزمایىذ.
شرایط شرکت در مناقصه:
-

محل تحًیل پیشىُاد مىاقصٍ ياحذ دتیزخاوٍ شُزداری تفت می تاشذ.

-

ياریش مثلغ  1.750.000.000ریال تٍ عىًان سپزدٌ شزمت در مىاقصٍ تٍ حساب شمارٌ  2030084430تاول تجارت شعثٍ تفت تٍ وام
شُزداری تفت ي یا ارائٍ ضماوت وامٍ تاونی در يجٍ شُزداری تفت ي قزاردادن آن در پامت الف الشامی است .پامت (ب) مزتًط تٍ
اسىاد مىاقصٍ ي قزارداد مٍ تایذ اس سایت داولًد ي تمام صفحات مُز ي امضا گزدد .پامت (ج) مزتًط تٍ پیشىُاد قیمت عثق فزمت
شُزداری می تاشذ.

-

َزگًوٍ خظ خًردگی ي شـزط تاعث اتـغال مذارك می گزدد ي َمچىیه پیشـىُادات تایذ مشخص  ،معیه ي تذين اتُام تاشذ.

-

َزگاٌ تزوذگان مشائذٌ تٍ تزتیة ايل  ،ديم ي سًم حاضز تٍ اوعقاد قزارداد وشًوذ سپزدٌ آوُا ضثظ خًاَذ شذ.

-

تٍ درخًاست َایی مٍ تعذ اس مُلت تعییه شذٌ ياصل گزدد تزتیة اثز دادٌ وخًاَذ شذ.

-

سایز اعالعات ي جشئیات مزتًط تٍ معاملٍ در اسىاد مىاقصٍ مىذرج می شًد.

-

شُزداری در رد یا قثًل یل یا َمٍ پیشىُاد قیمت َا مختار است.

-

َشیىٍ آگُی مىاقصٍ اس تزوذٌ اخذ خًاَذ شذ.

وحید فتوحی

شهردار تفت

