
 (دوم)نوبت   عمومیمناقصه  آگهی
 

  واگذار نماید.  شرکتهای واجد شرایط بهعمومی  مشروحه ذیل را از طریق مناقصه موضوعسازمان اتوبوسرانی اهواز در نظر دارد 
           

 سپرده شرکت در مناقصه)ریال( مبلغ اوليه )ریال( شرح مناقصه

 وبوسرانی خرید خدمات بهره برداری از ناوگان سازمان ات

 اتوبوس( دستگاه 05 )  اهواز
767/404/797/676 979/670/979/9 

 چهارشننبه  روزلغایت  32/90/1091 مورخ چهارشنبه از روز مناقصه، جهت دریافت اسناد شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید از       

 مراجعه نمایند .  www.setadiran.ir( به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد 10:99ساعت  29/90/1091مورخ 

از طریق به نام سازمان اتوبوسرانی اهواز  199090001ریال به حساب بانک شهر به شماره  999/999/2در قبال پرداخت مبلغ مناقصهاسناد  -1

 .تسليم ميگردد( )ستادالکترونيکی دولت تدارکات درگاه سامانه

 . کل کار و امور اجتماعی  الزامی است تعيين صالحيت معتبر از اداره گواهينامهارائه   -3

 اولویت با پيمانکاران بومی می باشد.، در شرایط مساوی -2

ت مهلن  حنداکرر  و روز در سامانه سنتاد اسنت   19 مدتمناقصه از آخرین روز مهلت دریافت اسناد به  مهلت قبول پيشنهادات و پاسخ به -0

مهلت تحویل  آخرینضمناً  می باشد . 64000ساعت  69/60/6406مورخ  دوشنبهبارگذاری اسناد به همراه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد روز 

 .می باشد 69/60/6406مورخ  دوشنبه پایان وقت اداری روز  فيزیکی تا پاکت

 می باشد( هواز)محل تحویل اسناد : دبيرخانه محرمانه حراست سازمان اتوسرانی ا

گاه سامانه تدارکات الکترونيکنی  رائه پيشنهاد قيمت می بایست از درالزم به ذکر است کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ا -1

ویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور صورت پذیرفته و مناقصه گران در صورت عدم عض  www.setadiran.irدولت )ستاد( به آدرس 

 و دریافت گواهی امضا الکترونيکی )توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 .اد بارگذاری و مورد تایيد باشنددر صورتی قابل بررسی می باشند که اسناد فيزیکی قبالً در سامانه ستپيشنهاد قيمت ها -0

 اهواز سازمان اتوبوسرانیدر  04/60/6406   مورخ شنبهیک  روز صبح 19ساعت  با حضور نمایندگان شرکتهای متقاضی سایت ویزیتجلسه  -7

 برگزار ميگردد .

 سازمان اتوبوسرانی اهواز در رد یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار می باشد. -8

  می باشد. 67/60/6406مورخ  سه شنبه صبح روز 9ساعت در  مناقصهتاریخ برگزاری کميسيون -0

 می بایست به یکی ازدو طریق ذیل ارائه شود: مناقصهمبلغ ضمانتنامه شرکت در -19

 کيانپارس بنام سازمان اتوبوسرانی نزد بانک شهر شعبه  199098807 شمارهبه حساب  ریال 979/670/979/9فيش واریزی به مبلغ -الف

دوره  مدیند تنا ینک   ت قابلو  اافتتاح پيشنهادهاز تاریخ  اتوبوسرانی اهواز و بمدت سه ماه صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نام سازمانب- ب

 .ماهه شش

 همچنين وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد . و در روزنامه ها مناقصهرداخت هزینه انتشار آگهی پ -11

 امنانی  تحویل به توجه و همچنين با بوده مبلغ قرارداد %39تعهدات يزان تضمين انجام آیين نامه مالی سازمان م 10ماده  0به استناد بند  -13

 اتوبنوس  دسنتگاه  هر ازای به وارده، احتمالی های خسارت و أخذ قرارداد مدت در ناوگان از صحيح برداری جهت بهره منقول ناوگان و اموال

  ضنمانت  بنر  عنالوه  چک صياد به ميزان نظریه کارشناسی رسمی دادگسنتری ،  یا سفته ،(سازمان رهن در) ملکی بانکی ، وثيقه نامه ضمانت

 أخذ که پس از تحویل قطعی آزاد خواهند شد . ت، تعهدا انجام حسن

آئنين نامنه منالی و معنامالتی      مندرج در اساسنامه وو دادن پيشنهاد قيمت به منزله قبول شروط و تکاليف سازمان  مناقصهشرکت در  -12

 شد.سازمان می با

 ت.مندرج شده اس مناقصهسایر اطالعات و جزئيات در اسناد  -10

 وامور بين الملل شهرداري اهواز اداره کل ارتباطات

http://www.setadiran.ir/
http://www.setadiran.ir/

