شماره 5001094039000003 :
تاریخ 1401/01/20 :
شهرداری ارومیه

«آگهی مزایده عمومی نوبت دوم»

شهرداری ارومیه درنظر دارد به استناد ماده  03آئین نامه معامالیت شهرداری ارومیه و آئین نامه اجرائ یتبصره ذیل ماده  2قانون اصالح الیحه قانون احداث پایانه های
مسافربری نسبت به برگزاری مزایده عموم به شرح ذیل از طریق سامانه یتدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran3ir :اقدام نماید .از شرکت های
خدمایت مجاز دارای صالحیت (واجد شرایط) از اداره کل کار و رفاه اجتماع دعوت بعمل م آید در مزایده ذیل به شرح مشخصات اعالم در این آگه شرکت و
ارائه قیمت نمایند .الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد یتا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و بازگشای پاکت ها از طریق درگاه سامانه یتدارکات
الکترونیک دولت (ستاد) انجام خواهد شد .لذا الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبل مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواه امضاء
الکترونیک را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
الزم به ذکر م باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر م یتوانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس  www.urmia.irمراجعه نمایند.
 -1موضوع مزایده :وصول عواید حاصل از عوارض  %5بهاء بلیط های مسافریت و حق سکو و ورودیه به یتاسیسات و محوطه های پایانه مسافربری مرکزی واقع در ورودی
اصل یترمینال و ورودی از سمت بلوار  7یتیر برابر شرایط و مشخصات ذیل:
ردیف

مشخصات محل

ساعت کاری

اجاره بهاء ماهیانه

اجاره بهاء ساالنه

1

وصول عوارض  %5بهاء بلیط های مسافریت (عوارض شهرداری)

----------

 2/253/333/333ریال

 27/333/333/333ریال

2

حق سکو ایتوبوس ،مین بوس و یتاکس بین شهری برابر یتعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 0033

 6صبح ال  22شب

233/333/333ریال

 2/033/333/333ریال

شهرداری ارومیه
3

حق ورودیه به محوطه های پایانه مرکزی ارومیه شامل :ورودیه اصل یترمینال و ورودیه از سمت یلوار  6صبح ال  22شب

 8/033/333/333ریال

 733/333/333ریال

 7یتیر به ازای هر بار ورود خودروهای شخص اعم از سواری و وانت  25/333ریال و خودروهای با
پالک خارج به ازای هر بار ورود  63/333ریال
 37/000/000/000ریال

جمع کل=

 -2مبلغ کل مزایده 37/000/000/000 :ریال (س و هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال)
 -3مدت قرارداد :یکسال شمس از یتاریخ ابالغ قرارداد م باشد.
 -4تاریخ دریافت اسناد مزایده:

از ساعت  02روز یکشنبه مورخه  0030/30/28یتا ساعت  00روز یکشنبه مورخه  0030/32/30در بستر سامانه ستاد به آدرس:

 www.setadiran.irپس از پرداخت هزینه خرید اسناد بمبلغ  700/000ریال ط فیش به حساب شماره  10077700بانک شهر شعبه استادان کد ( )065بنام شهرداری
ارومیه (بصورت الکترونیک یا بارگذاری فیش واریزی در سامانه ستاد) نسبت به اخذ مدارک مزایده اقدام نمایند.
-5تاریخ ارائه و بارگذاری پیشنهادها :بارگذاری مدارک به صورت الکترونیک در سامانه ستاد از ساعت  02روز یکشنبه مورخه  0030/30/28یتا ساعت  00روز چهارشنبه
مورخه  0030/32/00بوده که شامل موارد ذیل م باشد:
الف :میزان سپرده شرکت در مزایده 1/090/000/000 :ریال (یک میلیارد و هشتصد و نود میلیون ریال) بصورت فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانک به حساب سپرده شماره
100707042771

بانک شهر شعبه ارومیه کد ( )290بنام شهرداری ارومیه به شماره شبا

IR 050210000000100707042771

و شناسه مل

14002013225

م باشد.

(فیش واریزی یا ضمانت نامه بانک به امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه بصورت فیزیک یتحویل و رسید دریافت و همزمان به
صورت الکترونیک در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir :بارگذاری گردد)
ب :یتمام شرکت کنندگان مکلف میباشند اسناد و مدارک درخواست  :شامل -0 :آگه شرکت در مزایده(مهر و امضاء)  -2برگ یتعهد نامه مبن بر عدم دخالت کارکنان
دولت در معامالت دولت (مهر و امضاء)  -0آخرین آگه یتغییرات و اساسنامه شرکت(کپ برابر اصل)  -0صالحیت شرکت و یتصویر پروانه کسب صنف معتبر(کپ برابر
اصل)  -5نمونه قرارداد(مهر و امضاء) همگ در قسمت مستندات و ضمائم به صورت الکترونیک در سامانه ستاد به آدرس:

www.setadiran.ir

بارگذاری نمایند.

ج :قیمت پیشنهادی بصورت الکترونیک بارگذاری گردد.
-2محل تسلیم اسناد و مدارک درخواستی مزایده  :امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه واقع در بلوار هفت یتیر
-7میزان تضمین حسن انجام معامله  %03 :مبلغ برنده مزایده بصورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانک م باشد.
-0حداکثر مدت الزم برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مزایده و ابالغ به برنده 7 :ال  03روز بجز ایام یتعطیل به استناد یتبصره ماده  07آئین نامه معامالیت
-9روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها :در ساعت  02روز پنج شنبه مورخه  0030/32 /05در بستر سامانه ستاد در محل سالن جلسات شهرداری ارومیه واقع در میدان انقالب
ساختمان شهرداری مرکزی خواهد بود.

-10شهرداری به استناد بند های ماده  10آئین نامه معامالتی دارای تکالیف و اختیارات قانونی ذیل می باشد.

 شهرداری مکلف است سپرده شرکت در مزایده /مناقصه را در صوریت که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صوریت که براساس یتبصره 0ماده  23برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.
 شهرداری اختیار دارد مقدار کاال یا کار مورد معامله را یتا بیست و پنج درصد کل مورد معامله افزایش یا کاهش دهد. شهرداری مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهای که بعد از انقضای مدت مقرر در آگه برسد یتریتیب اثر دهد. شهرداری در رد یک یا یتمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد. در صوریت که پیشنهادات رسیده برای مزایده/مناقصه فوق مساوی باشند ،برنده مزایده به قید قرعه انتخاب خواهد شد. کلیه ی هزینه های انتشار آگه مزایده/مناقصه اعم از چاپ آگه در روزنامه و هزینه کارشناس بر عهده برنده م باشد.شرایط شرکت در مزایده:

 -0رعایت کلیه مقررات و بخشنامه های شهرداری و معاونت برنامه ریزی استانداری و سایر مقررات حاکم بر پیمانکاران و رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت
و کشوری مصوب  0007/03/27مجلس و همچنین بند (و) ماده (ده) قانون نظام وظیفه عموم برای کلیه متقاضیان الزام است.
 -2پرداخت هرگونه عوارض و مالیات متعلق ه و مالیات بر ارزش افزوده و یا کسورات قانون دیگر بعهده بهره بردار بوده و مبلغ اجاره پیشنهادی یتوسط برنده مزایده
بصورت خالص بحساب درآمد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واریز خواهد شد.
 -0برنده مزایده موظف است ( 253دویست و پنجاه) عدد کارت ورودیه رایگان چاپ و در اختیار سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری قرار دهد.
 -0در صورت افزایش بهاء بلیط مسافر یا حق سکو و یا حق ورودیه و اعالم از طریق مراجع ذیصالح معادل افزایش اعالم به مبلغ کل قرارداد افزوده خواهد شد.

 -5فیش واریزی یا ضمانتنامه بانک در مزایده باید بنام شخص حقوق واریز گردد.
 -6شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشترم یتوانند با امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه با شماره 30002050323

یتماس حاصل نمایند.
 -7مدت اعتبار قیمت پیشنهادی  03روز کاری میباشد.

مهدی زاده
شهـــردار ارومیـــه

