
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ((عمومی یک مرحله ای   مزایده))آگهی 
  70*60قیر  فروشنسبت به 1399ه الحاقی بودج  1، در اجرای  بنده تبصره  ار ابالغی سازمان  شهرداریها و دهیاری های کشور بدر نظر دارد باستناد اعت جلینهرداری ش

 از فروشندگان واجد الشرایط خریداری نماید 

 شرایط :

  فاندیشن آسفالت کارخانه  –جاده زرین گل  5کیلومتر  –علی آباد کتول  –گلستان  استان  : کاال  تحویل مکان -1

 هزار ریال 1,761,192مت کل تن با قی 060/24و مقدار  .ریال هزار 73200به ازاء هرتن  24/1/1400قیمت برآورد اولیه براساس قیمت روز بازار بورس ایران مورخ -2

بیق فرمانداری هیات تط 29/12/1399مورخ  58336/6902/99شورای اسالمی شهر جلین و نطریه شماره  23/12/99مورخ  678/5/99: به استناد مصوبه 1تبصره 

 می باشدشهرستان گرگان 
نت فوق اد قرارداد با نفر برنده ضمابابت سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند که پس از انعق،88,059,600ه معتبر بانکی به مبلغ می بایست ضمانتنام نمتقاضیا:  2تبصره 

 مسترد می گردد.

گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس  مزایدهتا ارائه پیشنهاد  مزایدهه از دریافت اسناد مزایدکلیه مراحل برگزاری -3

  www.setadiran.ir کترونیکی گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای ال زایدهانجام خواهد شد و الزم است م
 محقق سازند. مزایدهراجهت شرکت در 

مبادرت به  30/13اعت ستا 26/01/1400روز از تاریخ انتشار اول آگهی تا مورخه  7می بایست ظرف مدت  می باشند فوق  مزایدهکه مایل به شرکت در  خریداران -4

کد )کد معامالتی فعال شرکت  تاییدیه–اسناد مناقصه و گواهی صالحیت پیمانکاری -روز مهلت دارند پیشنهادات 10سامانه نمایند و ظرف مدت  از ه مزایددریافت اسناد 

 در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 14:15تا ساعت 7/02/1400مورخه  شنبه سهبورس( و اساسنامه و رزومه کاری شرکت را تا روز 
ماه  3می بایست به مدت  به صورت حضوری تحویل دبیرخانه شهرداری گردد. ضمانت نامه بانکی14:15ساعت 07/02/1400ه بانکی در پاکت )الف( تا مورخه ضمانت نام-5

 دارای اعتبار باشد.

جه حضوری والف به هیچ  یر از پاکتدر ضمن مدارک به غبارگذاری ننمایند به پیشنهادات انها ترتیب اثر داده نخواهد شد شرکت کنندگانی که  مدارک فوق را در سامانه  -6

 یا دستی تحویل گرفته نخواهد شد .
 وانبار محل تخلیه   گیردل یتحو ل گجاده زرین  5استان گلستان، علی آباد کتول،کیلومتر واقع در قیر خریداری شده را در محل کارخانه آسفالت میبایست   زایدهبرنده م-7

 تعهدی درخصوص کرایه حمل ندارد . و این شهرداری ،

 . لحاظ گردد  نیز ،  ،  کرایه حمل  آنپیشنهادی قیمت  در  -8

  .خواهد بود است  خریدارمربوطه در عهد پرداخت کلیه کسورات  -9
 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است  -10

ن عمل خواهد د و طبق قانوشبط خواهد ، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضاگر ظرف حداکثر یک هفته پس از ابالغ  زایدهبرندگان اول ، دوم و سوم م-11

 شد 

 با امور قرارداد ها تماس حاصل  فرمایید  01732141638جهت اطالعات با شماره تلفن  -12
ع مان بازگشایی پاکات بالمانزدر ضمن حضور نماینده پیمانکار با معرفی نامه کتبی در  15/14ساعت  08/02/1400شنبه مورخچهارتاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز  -13

 میباشد 

 حمیدرضا محمدی راد                                                                                  

 شهردار جلین                                                                            
 

 26/01/1400اریخ انتشار اول ت

 06/01/1400تاریخ انتشار دوم : 

http://www.setadiran.ir/

