باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی

شماره ص 6913/00/10/تاريخ 1400/10/04

شهرداری جهرم به استناد مصوبه ردیف  2شماره 25مورخ  1400/09/14شورای محترم

اسالمی شهر جهرم ،در نظرر دارد  ،اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محرل
دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر و تفکیر

ازمبردا مرواد لابرل

بازیافت و سایر موارد مربوطه طبق اوراق منالصه به مدت سه سال برا لیمرت یایره
ماهیانه  17/583/945/707ریال(هفده میلیارد و یانصد و هشتاد و سه میلیرو و
نهصد و چهل و ینج هزار و هفتصد و هفت ریال) جهت کل شهر جهرم طبرق شررای
مندرج در اوراق منالصه از طریق منالصه عمومی به بخش خصوصی واجد شررای
واگذار نماید.
آخرين مهلت قبول پیشنهادات پايان وقت اداری موور  1400/10/25مو ااشو ،م م وح ت ويوح پا وت
پیشنهادی واح ،حراست شهرداری جهرم م ااش 0،شهرداری در رد يا قبول يک يا لیه پیشونهاداا ماواو و
مختار میباش 0 ،اه پیشنهاداای مشروط و مخ،وش و فاقو ،سودرده و پیشونهادااک

وه پوم او مهلوت م ورر

ارسال شون ،ترتیب اثر داده نخواا ،ش0 ،مبلغ سدرده شر ت در مناقصوه  31/652/000/000ريال(سو
و يک میلیارد و ششص ،و پنااه و دو میلیون ريال) ه اه صورت ضمانت نامه اانک معتبر در وجه شوهرداری
جهرم يا واريز وجه اه حساب  0106437212008نزد اانک مل شعبه جهرم م ااش ،م ازينه مناقصوه اوه
عه،ه ارن،ه مناقصه میباش ،م ارن،گان اول تا سوم در صورت

ه حاضر اه انع اد قرارداد نشون ،سدرده آنوان

اووه ترتیووب اووه ن وو شووهرداری ضووبم میدووردد 0مت اضوویان میتواننوو ،جهووت ایوور ایشووتر اووه سووايت
 www.jahrom.irو يا اوا شوماره تل ون071 -54234770تموا

و جهوت دريافوت اوران مناقصوه و سواير

ایرعات و جزکیات و شرح خو،مات وه در اسوناد مناقصوه منو،رم مو ااشو ،م اوه معاونوت خو،مات شوهری
شهرداری جهرم م واق در چهار راه دفا م ،

م ساختمان شهرداری مراجعه نماين0 ،
عبدالرحیم اسدی – شهردار جهرم

نوبت چاپ دوم 1400/10/14
نوبت چاپ اول 1400/10/07
تاريخ تشكیل كمیسیون عالی معامالت و بازگشايی پیشنهادات 1400/10/26

