آگهی مناقصه عمومی
سازمان آمار،اطالعات و خدمات كامپيوتري شهرداري اهواز در نظر دارد پشتيباني ،تعميرات و نگهداري ازشبکه سخت افزارهاي رایانه اي
مجموعه شهرداري اهواز را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرایط واگذار نماید .
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ پایه بریال

1

انجام پشتيباني و تعمير و نگهداري سخت
افزارهاوشبکه مجموعه شهرداري

4/139/508/000

مدت اجراي پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه(ریال)
365روز

206/975/400

لذا ازكليه شركتهاي واجد شرایط بومي یا داراي دفتر نمایندگي مستقر در اهواز كه در زمينه تعمير و نگهداري سخت افزار و شبکه داراي
شرایط مشروحه در ذیل مي باشند دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد مناقصه مذكور از مورخه  95/12/8تا پایان وقت اداري
مورخه  95/12/18با مراجعه به نشاني اینترنتي  peymankar.ahvaz.irمراجعه و نسبت به خرید اسناد مذكور به ارزش
200/000ریال اقدام نمایند.
 ارائه مدارك حداقل انجام  2كار مشابه (تعمير و نگهداري سخت افزار  ،شبکه) با مبلغ سرانه  800/000/000ریال طي سه سال گذشته
با ارائه رضایت نامه از كارفرما .
 هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .
 مهلت قبول پيشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه از تاریخ انتشار به مدت  10روز است و تحویل در محل دبيرخانه محرمانه حراست واقع در
آدرس فوق الذكر مي باشد( .حداكثر مهلت تحویل پاكات تا ساعت 15روز شنبه مورخه  95/12/21مي باشد).
 سازمان در رد یا قبول پيشنهادات مختار است .
 مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه به ارزش(206/975/400ریال) مي باشد كه مي بایست به یکي از سه طریق
ذیل ارائه شود :
الف) فيش واریزي به حساب سيبا شماره 10410141نزد بانك شهر شعبه كيانپارس اهواز بنام سازمان آمار،اطالعات و خدمات
كامپيوتري شهرداري اهواز
ب) به صورت ضمانتنامه بانکي به نام سازمان آمار ،اطالعات و خدمات كامپيوتري شهرداري اهواز به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح
پيشنهادها.
ج) چك تضمين شده بانکي بنام سازمان آمار ،اطالعات و خدمات كامپيوتري شهرداري اهواز.
 برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 سازمان مختار است نسبت به ابطال پيشنهاد قيمت شركتهایي كه داراي دو پروژه فعال (پروژه اي كه تحویل موقت نشده است) در
سطح شهرداري باشند اقدام نماید.
 تاریخ بركزاري كميسيون مناقصه در ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ  95/12/22مي باشد حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه






مجاز مي باشد.
نتيجه كميسيون برابر ماده 18آیين نامه كالنشهر ها به برنده اعالم خواهد شد.
به استناد بند  5ماده  11آیين نامه مالي كالنشهرها ميزان تضمين حسن انجام تعهدات  %10درصد مبلغ پيشنهاد پيمانکارمي
باشد.كه پس از تحویل موقت آزاد خواهد شد.
به برنده مناقصه پيش پرداخت داده نخواهد شد.
بر اساس ماده  10آیين نامه مالي شهرداریها ،شركت در مناقصه و ارایه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف سازمان مي باشد.
سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است .

