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تساوی بی حاصل ایرانجوان
در انزلی

پیــام

ملوان انزلی  0ایرانجوان بوشهر 0
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همایون تنگسیر
برادر همایون شهنواز :

دفن در زادگاه رئیسعلی دلواری
آرزوی شهنواز بود
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آگهی مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی
بلوار شهداء عسلویه
نوبت دوم
در راستای ابالغیه موافقتنامه عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بشماره 034ب 1503002در
سال  1396با عنوان اجرای احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر عسلویه ،این شهرداری در نظر دارد پروژه
احداث کانال دفع آبهای سطحی بلوار شهداء را با مبلغ برآورد اولیه  7/669/407/542ریال به
پیمانکار واجد شرایط قانونی واگذار نماید  ،لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت در رشته راه ابنیه  ،آبیاری
و زهکشی بر اساس فهرست بهای سال  96که دارای سابقه کاری مرتبط و گواهینامه صالحیت در رشته های
مارالذکر هستند دعوت می گردد به واحد قراردادها و حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی با مراجعه به شهرداری عسلویه اسناد شرکت در مناقصه را
دریافت نمایند و پیشنهاد قیمت خود را در پاکتهای جداگانه الک و ممهور شده به شرح مندرج در اسناد مناقصه
(دعوتنامه) به همراه اصل ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا اصل رسید وجه واریزی با توجه به شرایط مندرج
در جدول ذیل به واحد قراردادهای شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

ردیف
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شرحموضوع

مدت
اجراء

مهلتخرید
اسناد

آخرینمهلت
تحویلپیشنهاد

مبلغ تضمین
شرکت در
مناقصه (ریال)

احداثکانال
دفع آبهای سطحی
بلوار شهداء عسلویه

 3ماه

1396/12/16
لغایت
1396/12/26

پایان وقت اداری
مورخ 1397/01/19

383/470/377

نوع
تضمین

تاریخگشایش
پاکاتپیشنهادی

چاپ کتاب های شما از یک نسخه
تا صد هزار نسخه
صفحه آرایی و طراحی کتاب ،مجله
و نشریات
بروشور و  ...پذیرفته می شود

روز دو شنبه
ضمانتنامه
ساعت 12مورخ
بانکییا
واریز وجه نقد 1397/01/20

* هرگاه برندگان اول ،دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
* متقاضیان در صورت تمایل به واریز وجه نقد جهت شرکت در مناقصه میتوانند مبلغ تضمین را به حساب شماره 3100000013002
در بانک ملی شعبه عسلویه بنام شهرداری عسلویه واریز و اصل فیش مربوطه را به ضمیمه پیشنهاد قیمت خود به شهرداری ارایه نمایند.
کلیه هزینه های انتشار آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
* پس از تعیین برندگان مناقصه ،ضمانتنامه برندگان اول ،دوم نزد شهرداری نگهداری و سپرده سایر متقاضیان به آنان مسترد خواهد شد.
* برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات جهت عقد قرارداد اقدام
نماید در غیر این صورت سپرده وی ضبط و به نفر دوم مراجعه خواهد شد .چنانچه نفر دوم مناقصه نیز در مهلت مقرر جهت عقد قرارداد
اقدام ننماید سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
* متقاضیان برای دریافت اسناد فوق بایستی مبلغ  500/000ریال به حساب شماره  3100000009007بنام شهرداری عسلویه نزد بانک
ملی در موعد مقرر واریز و اصل فیش را ارائه نمایند.
آگهی نوبت اول 96/12/16:
آگهی نوبت دوم 96/12/21:

انتشارات شروع

شهرداریعسلویه

تلفن:
077 33534872
09391899871

