آگهی مناقصه شماره 99-69-07
شهرداری منطقه  3تهران در نظر دارد،اجرای تعدادی ازپروژه های خودراطبق جدول وشرایط زیر از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی
واگذارنماید  ،لذا از اشخاص حقوقی ایرانی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
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درسطح محدوده منطقه سه
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حفاظت ونگهبانی بوستان بهشت مادران(نوبت دوم)

)1محل ارائه خدمات :محدوده شهرداری منطقه 3
 )1شرایط متقاضی -1-1:شرکت کننده درمناقصه موظف به

«قبول است» توسط افراد دارای حق امضاءبراساس آخرین

اجرای الزامات ایمنی  HSEو  HSE PLANمی باشد-1-1 .

تغییرات مندرج در روزنامه رسمی مهرو امضاء نمایندودر پاکت

ارتباط موضوعی فعالیت های مندرج دراساسنامه شرکت پیشنهاد

«الف» ومبلغ یا ضریب پیشنهادی خود را نسبت به برآورد اولیه

دهنده باموضوع مناقصه الزامی است -3-1.رزومه کاری مناسب

یا جداول پیشنهادی بصورت مشخص ،معین وبدون ابهام تهیه

با موضوع مناقصه -0-1در موضوعاتی که طبق شرایط ویژه نیاز

در پاکت« » الک ومهر شده به دبیرخانه منطقه 3تحویل نماید.

به ارائه گواهینامه صالحیت ،رتبه و .....می باشد ،ارائه تصویر در

)7شرکت درمناقصه وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف

پاکت الف ضروری است -0-1.شرکت کننده ردیف دو بایستی

مقرردرماده14آئین نامه معامالت شهرداری تهران می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
مشروح شرایط مناقصه در اسناددرج می باشد که شرکت
کنندگان می توانند از طریق سایتWWW.TEHRAN.IR
رویت نمایند.

« الف» مهر وموم شده ارائه گردد.

 )8اعتبارپروژه براساس وضعیت اعتبارات ابالغی سال جاری و

دارای گواهی صالحیت از یگان حفاظت شهرداری تهران باشد.
 )3مبلغ سپرده به حساب شماره  1440154001نزدبانک شهر
شعبه حسینیه ارشاد به نام شههرداری منطقهه 3واریزگرددواصهل
رسید مربوط بهه صاحب حساا

همهراه دیگهر اسهناد درپاکهت

 )0شرکت کنندگان در مناقصه ازتاریخ انتشار آگهی ده روز
فرصت دارنداسنادرا تهیه ،تکمیل و پیشنهاد خود راتحویل نمایند.
 )0هزینه آگهی بر عهده برند گان مناقصه می باشد.
 )6شرکت کنندگان می بایست مدارک راپس ازتهیه ودرج عبارت

بصورت نقد و غیر نقد خواهد بود.
 )9شرکت کنندگان در مناقصه می بایست برای خرید اسناد
به امورقراردادهای شهرداری منطقه سه تهران واقع درخیابان
دکترشریعتی-پائین تر ازحسینیه ارشاد -ساختمان مرکزی -طبقه
سوم  -مراجعه نمایند( .اسناد مناقصه بصورت لوح فشرده
تحویل متقاضی می گردد).
روابط عمومی شهرداری منطقه 3

