
 بسمه تعالی

 06/04/1400 تاريخ  4/00/2819ص/شماره  آگهی مناقصه عمومیتجديد 
شورای  محتررم    07/02/1400 رخمو 4رديف  3رداری جهرم در اجرای مصوبه شماره شه

 تامین نیروهای کارگری مورد نیاز طبق سنوات قبل نسبت به در نظر دارد ،اسالمی شهر جهرم

)دو میلیرارد و   ريال 000/000/400/2ايه مديريت پیمان با قیمت پ از طريق مناقصه عمومی

سال با شرايط پرداخت حقرو  و   2ه مدت بمديريت پیمان  به صورت چهارصد میلیون ريال(

به  بخر  خصوصری  واجرد       مزايا بر اساس جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری

 واگذار نمايد % اداره  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  و دارای صالحیتشرايط  

می  اادی، م م ی      26/04/1400 پیشنهادات  پایان وقت اداری مورخ آخرین مهلت  قبول

دهرداری  در رد یا قبول  0ت وی  پاکت پیشنهادی واح، حراست دهرداری جهرم م  ااد،

ایه پیشینهادهای مشیرو  و مخی،وف و  اقی،      0یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار میباد، 

دهائ  که پس از مهلت مقیرر ارسیال دیوت، ترتییر اایر داده تخواهی، دی،        سپرده و پیشنها

کیه ایه    )یکص، و ایسیت میلییون رییال    ریالمیلیون   120مبلغ سپرده  درکت در مناقصه 0

حسییا  صیورت مییتاتت تامییه ایاتک  مرتبییر در وجییه دیهرداری جهییرم یییا واریی  وجییه اییه     

ت د ااتک مل  دربه جهرم  م  ااد، م ه ینه مناقصه ایه ههی،ه ارتی،ه     0106437212008

مناقصه میباد، م  ارت،گان اول تا سوم در صورت  که حامر اه اترقاد قرارداد تشیوت، سیپرده   

میاه  می  اادی،      24می،ت اجیرای  کیار     0آتان اه ترتیر اه تفی  دیهرداری میبی میدیردد     

و یییا اییا دییتاره  www.jahrom.irجهییت اعییبی  ایشییتر اییه سییایت  متقامیییان میتواتنیی، 0

تتاس و جهت دریا ت اوراق مناقصه و سیایر اعبهیات و ج ئییات    071 -54234770تلفن

دیهرداری  اداره منیاا  اتسیات    که در اسناد مناقصه من،رج م  اادی، م ایه واحی،     اجرای کار 

 0ی  مراجره تتاین، جهرم م واق  در چهار راه د ای مق،س م ساختتان دهردار
 

 شهردار جهرم   – علیرضا نظری جهرمی                                            
 

 

      16/04/1400 نوبت چاپ دوم                       09/04/1400 نوبت  چاپ اول

   28/04/1400 تاريخ تشكیل كمیسیون عالی معامالت و بازگشايی پیشنهادات

 

 

 
    

    

 


