
اطالعات مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و سایر امور ارجاعی

حسین بالوکاربر تهیه کننده:

۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تاریخ تهیه گزارش:

شماره مرجع:

-

عنوان / موضوع مناقصه :

تاریخ تایید مقام تشخیص :

نوع مناقصه:

کلید واژه:

ثبت اطالعات مناقصه عمومی:

-

-

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و سایر امور ارجاعی

نوع برگزاری:

۲۰۰۱۰۹۰۸۹۷۰۰۰۰۰۱

شماره مناقصه قبلی :

تاریخ ثبت :

مشخصات مناقصه عمومی:

مناقصه جدید

۱۴۰۱/۰۱/۱۶

یک مرحله ای

۵۰/۰۱/۱۲۶شماره مناقصه :

-شرح مناقصه :

خدمات بدون فهرست بها

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی :

طبقه بندی موضوعی :

- ضریب تاثیر در قیمت تراز شده : -%

شهر محل اجرا :استان محل اجرا : صومعه سراگیالن

nullمسئول کمیته فنی / بازرگانی:

nullسمت:

حوزه فعالیتردیف طبقه بندی موضوعی

فعالیتهای خدمت رسانی به ساختمانها و فضای سبز ISIC خدمات - کدينگ ۱

فعالیتهای  اداره دفتر کار، پشتیبانی دفتر کار و سایر
فعالیتهای پشتیبانی کسب و کار ISIC خدمات - کدينگ ۲

حسین بالومسئول ثبت مناقصه :شهرداری مرجغل تولم شهر استان گیالننام دستگاه اجرایی مناقصه گزار:

شهردارپست :حسن آقاجانی مرساءمقام تشخیص فرآیند:

گیالن تولم شهر (مرجقل) خیابان امام ساختمان شهرداریآدرس:

۴۳۶۳۱۳۵۹۷۶کد پستی :شهرداری مرجقلمرجع پاسخگویی:

ذیحسابپست :کامران جمالی چوبهذیحساب/باالترین مقام مالی فرآیند :

اطالعات مناقصه گزار:

واگذاری امور خدماتی و سایر امور ارجاعی حجمی برای مدت یکسالشرح کلی حوزه فعالیت :

جزییات تماس مرجع پاسخگویی:

نام ونام خانوادگی:

تلفن همراه:

-

-

امور اداری

تلفن همراه:-

واحد سازمانی:

واحد سازمانی:

آدرس:

تلفن ثابت:

-

شهرداری مرجقل

جزییات تماس مسئول ثبت مناقصه:

آدرس پست الکتریکی:

- ۰۱۳۴۴۳۶۲۵۱۵

تلفن ثابت:

تولم شهر-خیابان امام-جنب اداره پست-شهرداری تولم شهر

-

نام ونام خانوادگی:

آدرس پست الکتریکی:

-

حسین بالو

آدرس:

اعضای کمسیون مناقصه:

نقش در سامانهپست سازمانینام و نام خانوادگی ردیف

مقام تشخیصشهردارحسن آقاجانی مرساء ۱

ذیحسابذیحسابکامران جمالی چوبه ۲

مسئول فنی (عضومسئول فنیحسین بالو
کمیسیون برگزاری مناقصه) ۳

- -مسئول کمیته فنی/بازرگانی:

کمیته فنی / بازرگانی:

پست:



حسین بالو

۱۴۰۱/۰۱/۱۶تاریخ تهیه گزارش:

کاربر تهیه کننده:

واحد پول : ریال۲۳۱۶۶۳۰۴۸۷۲برآورد مالی:

-ردیف بودجه: اعتبارات هزینه ای-جاری نوع اعتبار:

۸۰۰,۰۰۰ هزینه خرید اسناد مناقصه :

ملی ایران-مرجقل-۰۱۰۵۳۶۴۵۷۵۰۰۳اطالعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد:

ضمانتنامه بانکی, فیش بانکی (وجه نقد)نوع تضمین :

۱,۱۵۸,۳۱۵,۰۰۰مبلغ تضمین:

۱۴۰۱/۰۱/۲۹مهلت دریافت اسناد :۱۴۰۱/۰۱/۱۶زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعالن عمومی:

۱۴۰۱/۰۲/۱۱زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۲/۱۰مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد :

۱۴۰۱/۰۲/۱۵زمان اعتبار پیشنهاد:

nullمسئول کمیته فنی / بازرگانی:

nullسمت:

اطالعات مالی / تامین اعتبار:

اطالعات زمانی:

خیراطالعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد :

ریالواحد پول :

ساعت : ساعت :

ساعت :ساعت :

ساعت :

 ۱۴:۰۰

 ۰۸:۰۰

 ۱۵:۰۰

 ۱۰:۰۰

 ۱۵:۰۰

واریز وجه سپرده تضمامین به حساب سپرده شهرداری به شماره 3100003867007 نزد بانک ملی توضیحات :

- توضیحات :

خیرپرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسالمی" خواهد بود:

-شناسه واریز:

منابع داخلی ۲۳۱۶۶۳۰۴۸۷۲محل تامین اعتبار : سقف اعتبار پیش بینی شده:


