((آگهي مزایده عمومي))

((واگذاری وجمع آوری ضایعات سطح شهرحسن آبادفشافویه))
شهرداری ح سن آبادف شافویه به ا ستنادمجوز شماره104/654مورخه 1400/09/30شورای محترم ا سالمی شهرح سن آبادواعالم نظریه
کار شناس ر سمی دادگ ستری به شماره نامه1400/453/1/16430مورخه1400/01/18ن سبت به واگذاری وجمع آوری ضایعات سطح
شهههرحسههن آباداز ریا مهایمه عمومی ا مام نمایمازذاازکاشه اشههیای ححشحی وححو یهشههرکت نا واشمانجاراا واجمشههرای دعوت
مین مایمدرصههورت ا مایا ازااری 1401/02/27ز غا یت1401/03/05ج هت دریا فت اسهه نادوازااری 1401/03/06ز غا یت1401/03/17ج هت
بارگذاری اسنادوسایرممارک موردنشازبه سامانه امارکات ازجترونشک دوزت(سامانه ستاد -شهرداری حسن آباد)مراجعه وا مام نماینم:
 )1نام طرح/پروژ :واگذاری وجمع آوری ضایعات سطح شهرحسن آبادفشافویه.
 )2آدرس:حسن آبادفشافویه -سطح شهرحسن آبادفشافویه.
)3موضووو مزایده :عبارت اسووا اح حج جمع آوری واجاحه فعات ا مب ب برجمع آوری ضووایعات سووطح شووهرشووام :آ ن آ ت وفلزات
قراضه،نان خشک،ش شه خرده،پالست ک و ست ک فرسوده،نان خشک،اج اس مستعم وغ ره قاب استفاده شهروندان درمحدوده قانونب
شهروبراساس طرح ونقشه جامع شهر.
) 4خریمضایعات وا الم مستعماهآنن آالتهناا خشک ودیگراششاء اسحا ی شهرونماا می بایست بارضایت فروشنمه وبه دورازنرگونه
اجبارباشما
 )5مباغ اایه شمت کارشههناسههی :به مباغ2/700/000/000ریال و به معادل دویسههت و ناتادمشاشوا اوماا بابت حا جمع آوری وفعازشت
اشمانجاریاشرکت برنمه درماه اعششن می گرددا
 )6مدت بهره برداری /1 :یک سال.
 )7ضمانت امه بانکب یاواریزوجه نقدجها شرکا درمزایده :به مبلغ 1/620/000/000ریال معادل یکصدوشصا ودوم ل ون تومان(شماره
حساب شهرداری جها وایزوجه نقد،به حساب شماره  3100002734007نزدبانک ملب-کد -818شعبه حسن آباد -به نام شهرداری
حسن آباد)مب باشدودرصورت عدم پرداخا 5درصدشرکا درمزایده،پ ش هادق ما آن باحگشایب نخوا دشد.
 )8نشانب کارفرما(دستگاه نظارت) :استان تهران -شهرستان ری -شهرحسن آبادفشافویه -بلوارامام خم ب(ره) -ساختمان شهرداری
حسن آبادفشافویه.
 )9زی ه ته ه اس ادو نحوه دریافا آن احسامانه،برعهده پ مانکارمب باشد.
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 )10مح دریافا اس اد مزایده:سامانه تدارکات اتکترون ک دوتا(شهرداری حسن آبادفشافویه).
)11ارائه برگ تای دصوالح ا ایم ب در گام عقدقرارداداحاداره تعاون،کارورفاه اجتماعب(  ) H-S-Eتوسو پ مانکار(بهره بردار)اتزامب مب
باشد.
)12دارابودن شرای احراحاحنظرتوان کار،تجه زات،ماش ن آ ت مربوطه وکادرف ب دررابطه باموضو مزایده اتزامب مب باشد.
) 13پرداخا کل ه کسورات قانونب شام :ب مه ومات ات وغ ره به عهده بهره بردار(پ مانکار)مب باشد.
) 14دارابودن ش اسه ملب،کداقتصادی،گوا ب عضویا مات ات براارحش افزوده برای شرکا درمزایده اتزامب مب باشد.
 )15باتوجه به ای که مو ضو مزایده جمع آوری ضایعات سطح شهرمب با شد،تذاپرداخا9در صدمات ات برارحش افزوده برا ساس ق ما
پ ش هادی پ مانکارمحاسبه وپ مانکارمب بایسا بااجاره ما انه مبلغ فوق رابه حساب شهرداری(کارفرما)واریزنماید.
 )16زی ه حج اتزحمه کارش اس رسمب دادگستری وچاپ آگهب روحنامه به عهده برنده مزایده مب باشد.
 )17مح دریافا اس اد مزایده:سامانه ستاداتکترون ک دوتا(شهرداری حسن آباد).
)18ش اسه ملب شهرداری حسن آباد14000158451وکداقتصادی 411393555977مب باشد.
 )19شهرداری درردویاقبول یک یاکل ه پ ش هادات مختارمب باشد.
)20نظارت برقراردادوعملکردپ مانکاربه عهده مسئول خدمات شهری ومسئول اص اف شهرداری مب باشد.
 )21سایرشرای دراس ادمزایده درج گردیده اسا.
)20جلسووه باحگشووایب پ شوو هادات واصووله راس سوواعا14:30روحچهارشوو به مورخه1401/03/18درمح دفترشووهرداربرگزارمب
گرددوحضورشرکا ک دگان درجلسه مزایده فوق بالمانع مب باشد.

شيرزادیعقوبي
شهردار حسن آباد فشافویه
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