
 نجات و اطفاء حریق آتش نشاني و امداد مناقصه خرید تجهیزاتتجدید آگهي 
 

با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از شرکت ها  و خدمات ایمنی در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان آتش نشانی شهرداری همدان

با مراجعه به سازمان آتش نشانی به آدرس همدان میدان قائم بلوار ارم روبروی  دعوت به عمل می آید یزات آتش نشانی و فروشندگان واجد شرایط در زمینه فروش تجه

اسناد و مدارک مناقصه  را تا مهلت تعیین  ونسبت به دریافت مدارک مناقصه اقدام www.125hamedan.ir بوستان ارم ویا با مراجعه به سایت این سازمان به آدرس

 8918918تسلیم و رسید دریافت  نمایند.میدان آرامگاه بوعلی دبیرخانه شهرداری همدان  به آدرس همدان، را  های مربوطه پاکت تکمیل و ، شده

 
 ساير شرايط:

 شهرداری همدان می باشد  89از محل بودجه مصوب سال  اعتبار محل تامین  -1

نامه  یا ضمانتشهر نزد بانک  100785561712 صورت واریز نقدی  به حسابمی باشد که بایستی به ( یالنهصد میلیون ر) 888/888/888مبلغ تضمین معامله به   -2

  ارائه گردد .بانکی به نفع شهرداری همدان 

 . هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده خواهد بود  -3

در صورت مغایرت مبلغ حروفی با  و در پاکت الک و مهر شده تسلیم گردد .باشدی و قلم خوردگو بدون ابهام بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین   -4

 عددی مبلغ با حروف معتبر خواهد شد.

 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد قیمت به منزله ی قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان  می باشد.   -5

 چنانچه برنده اول یا دوم مناقصه اعالم انصراف نمایند، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد.  -6

 ها  مختار است.شهرداری همدان در رد یا قبول پیشنهاد -7

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  -9

 درصد کل قرارداد می باشد 18 شرکت برندهمیزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد جهت  -8 

 دریافت نمایند.   مراجعه و اسناد را  www.125hamedan.irآدرس سایتتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به متقاضیان می -18 

 تماس حاصل فرمایید.علی محمدی  88198833288جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  -11 

 

 مقدار موضوع
نامه  ه يا ضمانتمبلغ سپرد

 شرکت در مناقصه )ريال(
 شرايط

 یات فني در اسناد مناقصه میباشدئکاال و جزمشخصات  -4  ریال000/000/000 قلم کاال 86 -3 آتش نشانينجات و اطفائ حریق و خرید تجهیزات امداد  -2 1 -1

 

 

 می باشد. 42/14/1931شنبه مورخ ت اداری روز به دبیرخانه شهرداری همدان تا پایان وق پیشنهادات ارسالو  آخرین مهلت دریافت اسناد 

 11ساعت 42/14/1931مورخ  یکشنبهروز تاریخ بازگشایی پاکات : 

 شهرداری همدان میدان آرامگاه بوعلی ، محل بازگشایی پاکات : 

 شهرداری همدان
 


