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شعارسال «تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین»

یکشنبه12تیر - 1401شماره1393

با تولد محصوالت جدید ،ارتقای کیفیت و افزایش تولید صورت میگیرد

چشم انداز روشنسایپادرسال1401

گروه صمت  -روه خودروســازی ســایپا به روزهای
درخشان خود نزدیک می شــود؛ طی سال های گذشته،
این مجموعه به جهت اتخاذ برخی تصمیم و سیاست های
نادرست ،با حجم انبوهی از مشکالت روبرو شده بود که بخشی از
آن مربوط به  80هزار خودرو ناقص ۵ ،هزار و  ۲۰۰خودرو یورو
 ۴و هزار و  ۷۰۰خودرو بدون گارانتی بود؛ از طرفی این مجموعه
خودروساز با ساختاری که به روز نشده بود ،هیچ چابکی نداشت و
بعضا نیروی انسانی بر اساس مهارت و تخصص ،در پست ها مستقر
نشــده بودند .چالش مهم دیگری که این مجموعه داشت ،کیفیت
پایین خودروها و عدم رضایت مردم بود ،بر این اساس از ابتدای
بهمن ماه سال گذشــته ،اصالحات اساســی و بنیادین با توجه به
رهنمودهای رئیس جمهور ،حمایت های وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و همت کارگران و مدیران این مجموعه در دستور کار قرار
گرفت و حل مشــکالت تولید ،کیفیت ،تصمیم گیری و وضعیت
مالی با فوریت آغاز شد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،یکــی از اولین اقدام هــای که گروه
خودروسازی سایپا انجام داد ،بی اثر کردن تحریم ها بود ،تحریم
های که قصد داشت صنعت خودرو را زمین گیر کند؛ از همین رو
با قطعه سازان داخلی و خارجی گفت و گوهای مفصلی صورت
گرفت تا با تامیــن قطعه ،وضعیــت تولید و کیفیــت خودروها
ساماندهی پیدا کند و در راستای آن ضمن آرامش بخشی به بازار،
مردم بتوانند بــه راحتی و بدون دغدغه نســبت به خرید خودرو
اقدام کنند .این روند ســبب شــد بعد از مدت ها کاهش تولید و
همچنین تولید خودروهای ناقص جبران شــود ،سال گذشته 80
تا  90درصد خودروها با کســر قطعه تولید می شد و خودروها تا
تامین قطعه به پارکینگ می رفت امــا اکنون با تالش مضاعفی که
گروه خودروسازی ســایپا انجام داد ،بیش از 96درصد خودروها
تکمیل و به دست متقاضیان و ثبت نام کنندگان می رسد ،این عدد
نشان دهنده آن است که نرخ عبور مستقیم در گروه سایپا  86درصد
افزایش یافته است.
افزایش  70درصدی تولید روزانه
با برنامه ریزی منســجم ،همدلی و همراهی تمــام بخش ها ،این
مجموعه موفق شد به طور متوسط تولید روزانه خود را  70درصد
افزایش دهد ،تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه سال گذشته
نیز افزایش  152درصدی را تجربه می کند .افزایش  64درصدی

برنامه تولید نسبت به سال  1400هم از دیگر دستاوردهای است
که کسب شده است.
تکمیل کاری خودروهای ناقــص ،یکی از مطالبات جدی مردم و
وزارت صمت بود از همین رو طی  4ماه گذشته تعداد خودروهای
ناقص  55هزار دستگاه کاهش یافت و این در حالی است که اگر
قرنطینه  45روزه شــهر شــانگهای چین نبود ،تعداد خودروهای
ناقص این مجموعه به کمتر از  10هزار دستگاه می رسید .از جمله
عواملی که باعث شــد تولید خودرو در گروه خودروسازی سایپا
سیر افزایشــی به خود بگیرد و همچنین تعداد خودروهای ناقص
روز به روز کم شود ،تولید در روزهای تعطیل(به جز جمعه) بود،
در ســال  1400اکثر روزهای تعطیل ،تولید صورت نمی گرفت.
افزایش ظرفیت خطوط تولید مگاموتــور و تامین کنندگان نیز از
دیگر موارد اثرگذار است.
کاهش معوقات سایپا
افزایش تولید خودرو طی ماه های اخیر سبب سه اتفاق در حوزه
فروش گروه خودروسازی سایپا شده است ،که اولین آن افزایش
 31درصدی تحویل خودرو به مشــتریان نســبت به مدت مشابه
سال گذشته ،دیگری كاهش 37درصدی تعهدات كل گروه سايپا
نسبت به سال گذشــته و در نهایت کاهش  85درصدی تعهدات
معوق نسبت به سال گذشته است .این رویه نشان دهنده آن است
که هدف گذاری تولید سال جاری که  650هزار دستگاه است ،به
طور قطع محقق می شود.
محصوالت جدید در راه است
گروه خودروسازی سایپا در کنار افزایش تولید ،توسعه محصول و
خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید را در دستور کار خود
قرار داد .در  8فرمان رئیس جمهور که  11اسفندماه ابالغ شد ،تاکید
بر تولید خودروهای جدید و پیشرفته شده است .از همین رو برای
نیمه دوم  ،1401عرضه محصول شاهین اتومات و آریا ،برنامه ریزی
جهت تولید خودروی اقتصادی ،تولید ون جدید ،تولید وانت جدید
زاگرس ،تولید دو محصول جدید تجاری سنگین (فوتون و دانگ
فنگ) و راهبری پروژه های محصوالت جدید اطلس و همچنین
خروج محصول تیبا از سبد محصوالت در شهریورماه سال جاری
در دســتور کار قرار گرفت .در کنار تولید محصول ،توسعه قوای
محرکه در تولید موتورهای جدید ،تولید گیربکس  6دنده و پروژه
ناوبری ملی با هدف کاهش هزینــه های بیمه ،تصادفات جاده ای

و  ...دنبال شد.
تعریف  42پروژه بهبود کیفیت
افزایش کیفیت محصوالت یکی از استراتژیک ترین و مهم ترین
اهداف گروه خودروســازی سایپا در دولت ســیزدهم بود ،رهبر
معظم انقالب اسالمی بهمن ماه سال گذشــته در دیدار جمعی از
تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی ،تاکید کردند که کیفیت خودروهای
داخلی خوب نیست و حق با مردم است .بدین جهت برای افزایش
کیفیت در سطح زنجیره تولید  42پروژه بهبود تعریف شد و اکنون
در راســتای برنامه های جامع و عملیاتی ،کیفیت خودروهای این
مجموعه رو به افزایش است.
اصالح ساختار مالی
در راستای سیاســت های کالن دولت ســیزدهم برای واگذاری
خودروسازان به بخش خصوصی ،گروه سایپا برنامه های اجرایی
این مهم را آغاز کرد .از اینرو اصالح ســاختار مالي و سهامداري،
واگذاري دارايي و اموال غير مولــد و مازاد ،انضباط مالي و كنترل
هزينه هاي غير ضرور و اصالح ســاختار مالی شــرکت اصلی و
شــرکت های گروه در دســتور کار قرار گرفــت .از همین رو با
جدیت و به رغم برخی از فشارها ،اصالح ساختار سازمانی گروه،
یکپارچه سازی سیستم های عملیاتی-اطالعاتی و متناسب سازي
نيروي انســاني دنبال شد و خوشــبختانه می توان گفت که گروه
خودروسازی ســایپا در حال تبدیل شدن به یک مجموعه چابک،
پویا و متخصص است.
حرکت سایپا در مسیر دانش بنیان شدن
رهبر معظم انقالب اسالمی ،سال  1401را «سال تولید ،دانشبنیان
و اشــتغالآفرین» نامگذاری کردند بدین جهت گروه سایپا ،برای
اســتفاده از توانمندی های داخلی پروژه های متعددی را تعریف
کرد .ایجاد پنجره واحد ارتباط شــرکت های دانــش بنیان با کل
زنجیره خودرو (از طراحی تا فروش) با هدف اســتفاده اثربخش
از توانمندی های موجود در کشور ،انعقاد قرارداد با شرکت های
دانش بنیان ( 26شرکت 37 -پروژه) در زمینه توليد قطعات دانشي
و فنآورانه ،انعقاد قرارداد با شرکت های صنایع هوافضا ( 21پروژه)
در زمینه تولید قطعــات الکترونیک ،گیربکــس اتوماتیک و  ...و
همچنین انعقاد قرارداد با شــرکت های صنایع دفاعی ( 23پروژه)
در زمینه تولید قطعات الکترونیک ،سیستم های برقی و  ...از جمله
فعالیت های مشترکی است که در ماه های آتی اجرایی می شود.

انعقاد قرارداد با نيرو هوايي جمهوری اسالمی ایران در زمینه ريخته
گري ،ماشــينكاري دقيق و تســت و آزمون و همچنین همکاری
با دانشــگاه های برتر کشــور چون دانشگاه شــریف (پلتفرم و
تجهیزات تست و آزمون) ،دانشگاه تهران (باتري خودروی برقي)،
دانشگاه علم و صنعت و ...از دیگر پروژه های تعریف شده گروه
خودروسازی سایپا با هدف توسعه و دانش بنیان شدن است.

با توجه بــه برنامه های که مورد اشــاره قرار گرفــت و همچنین
اقدامات صورت گرفته ،چشــم انداز گروه خودروســازی سایپا
برای سال  1401بسیار روشن اســت و می توان امیدوار بود که با
توسعه زیرساخت ها و حرکت به سمت فعالیت های دانش بنیان،
این مجموعه در ســال های آتی روزهای بسیار خوب و رقابتی با
خودروسازان دنیا را تجربه خواهد کرد.

برگزیده ها
وزیر صمت در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن

 ۹۸درصد برنامه تولید خودرو محقق شده است

وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت از محقق شــدن  ۹۸درصدی برنامه
تولید خودروســازان در سه ماهه نخست امســال خبر داد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،سیدرضا فاطمیامین در حاشیه مراسم روز ملی صنعت
و معدن در جمع خبرنگاران افزود :خوشــبختانه روند تولید خودرو در کشور به
خوبی در حال پیشرفت اســت.وی بیان داشت :در ســه ماهه نخست امسال در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی در تولید خودرو و همچنین
عدم تولید خودروی ناقص به ثبت رســیده اســت.فاطمیامین خاطرنشان کرد:
برنامهای که امسال وزارتخانه از خودروســازان گرفته تولید بیش از  ۱.۵میلیون
دستگاه خودرو است که در بهار امسال  ۹۸درصد آن برنامه محقق شده است.وی
ادامه داد :همانطور که پیشتر نیز گفته شد وزارت صمت برنامهریزی کرده که در
سال  ۱۴۰۱قرعهکشــی خودرو را بهتدریج حذف کند ،البته این عبارت بهدرستی
در برخی رسانهها منتقل نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از آغاز سال قرعهکشی
حذف شود ،بلکه بهتدریج و در طول سال این مهم اتفاق خواهد افتاد.وزیر صنعت،
معدن و تجارت اضافه کرد :برای حذف قرعهکشــی چند کار باید انجام شود که
نخستین آن ارتقای تولید است ،زیرا عدم تعادل بین عرضه و تقاضا با عرضه ۹۰۰
هزار دستگاهی در سال گذشته و در مقابل تولید تقاضای بیش از یک میلیون و ۵۰۰
هزار دستگاهی سبب شده که شکافی ایجاد شود و بازار خودرو متالطم گردد.وی

اظهار داشت :هر چه در سال  ۱۴۰۱جلوتر میرویم تولید خودرو بیشتر شده و این
شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر خواهد شد .فاطمی امین خاطرنشان کرد :امسال
تولید تعداد بیشتری از خودروی پژو  ۲۰۶در دستور کار است ،همچنین خودروی
تارا و شاهین چهار برابر بیش از سال گذشته تولید خواهد شد.وی خاطرنشان کرد:
محور دوم برای حذف قرعهکشی ،واردات خودرو است که آییننامه آن طراحی
شده و بهزودی در دولت مصوب خواهد شــد؛ برآورد ما این است که بخشی از
تقاضای موجود در بازار با انجام واردات پاســخ داده شود.وزیر صنعت ،معدن و
تجارت تصریح کرد :در آییننامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشــته شده
که نخستین آن وجود خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی و قید دیگر
که مصوبه مجلس نیز بود ،لزوم انجام انتقال فناوری اســت.وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ادامه داد :کارکرد اصلی بورس کاال بــرای محصوالتی همچون فوالد،
پتروشیمی ،گندم ،ذرت و غیره است.وی خاطرنشان کرد :مخالف عرضه خودرو
در بورس کاال نیستیم ،اما باید قواعدی وجود داشته باشد تا کار بهصورت درست و
اصولی انجام شود؛ در عرضه اخیر محصوالت یکی از خودروسازان کار بهدرستی
انجام نشده بود و بنابراین عرضه در بورس ملغی شد.این عضو کابینه دولت سیزدهم
گفت :چهار قیمت برای انواع خودروها وجود دارد که یکی از آنها قیمت تمام شده
خودروساز است.
فاطمیامین ادامه داد :در برخی خودروها ،قیمتی که تولیدکننده عرضه می کند پایین
تر از قیمت تمام شده است؛ بر اساس خودروساز با زیان مواجه است و این مساله
برای اکثر خودروهایی که تیراژ باالیی دارند وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد :امسال با تعریف پنج مســیر برای کاهش قیمت تمام شده از
سوی خودروسازان ،قیمتها کاهش خواهد داشت و انگیزه برای افزایش عرضه
خودرو بیشتر خواهد شد.
لزوم مدیریت مصرف برق در سال جاری
فاطمی امین در ادامه در خصوص قطعی برق صنایع بیان داشــت :در ســالهای
گذشته باید سالیانه سه هزار مگاوات ســرمایهگذاری در عرصه برق انجام میشد
اما نشد ،امروز در تالشیم تا قطع برق با کمترین زیان و کمترین فشار بر واحدهای
صنعتی انجام شود.
وزیر صمت ادامه داد :به طور مثال در واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی این

در دیدار سفیر اوکراین با رئیس اتاق ایران مطرح شد

آمادگی بخش خصوصی ایران برای ترانزیت محصوالت اوکراین از طریق خلیج فارس
در دیدار ســفیر اوکراین با رئیس اتاق ایران،
غالمحسین شــافعی در مورد همکاری بخش
خصوصی بــرای ترانزیــت نهادههای دامی و
محصوالت کشاورزی اوکراین از طریق خلیج
فارس اعالم آمادگی کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،دسرگی
بوردیلیاک ،سفیر اوکراین در تهران با غالمحسین شافعی،
رئیس اتاق ایران دیدار و دو طرف درباره راههای افزایش
همکاریهای اقتصــادی و افزایش حجم مبادالت تجاری
با یکدیگر گفتوگو کردند.در این دیدار شــافعی با اظهار
تأســف از وقوع جنگ در اوکراین بیان کــرد :این جنگ
همه کشــورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده است .چرا
که اوکراین پهناورترین کشور منطقه اســت و با توجه به
موقعیت کمنظیر این کشور در کشاورزی و معدن ،شرایط
آن بر شرایط اقتصادی کشــورهای منطقه اثرگذار است.
او با بیان اینکه همه کشــورها نگران وخیم شــدن اوضاع

صنعت غذایــی جهان تحت تأثیر جنگ اوکراین هســتند
ادامه داد :خوشــبختانه با وجود این شــرایط آمارها نشان
میدهد مناسبات اقتصادی ما با اوکراین روند رو به رشدی
داشــته است.شــافعی افزود :از آنجا که یک چهارم خاک
حاصلخیز دنیا متعلق به اوکراین اســت فعاالن اقتصادی
ایران عالقهمند به کشت فراسرزمینی در این کشور هستند
و با توجه به خشکسالی های فراگیر در ایران برخی استانها
کشت فراســرزمینی در اوکراین را عملیاتی کردهاند.او با
اشاره به بسته شدن راههای ترانزیتی اوکراین به دلیل وقوع
جنگ بیان کرد :با توجه به اینکه اوکراین از تأمینکنندههای
بزرگ نهادههای دامی و کشاورزی است و در حال حاضر
با مشــکالت جدی برای صادرات این محصوالت مواجه
اســت ما آمادگی داریم تــا ترانزیت ایــن محصوالت از
ایران و از طریق خلیج فارس را مورد بررســی قرار دهیم
تا محدودیتها را کاهش دهیم.رئیس اتاق ایران با اشــاره

به تبادل هیات های تجاری بزرگ میان ایران و اوکراین در
سالهای گذشــته گفت :زمینههای متنوعی برای همکاری
میان دو کشور وجود دارد و ما آماده هستیم برای باال بردن
سطح مناســبات اقتصادی اقدامات الزم را انجام دهیم.در
ادامه سرگی بوردیلیاک سفیر اوکراین در ایران هم با تأکید
بر یافتن راههای همکاریهای دو جانبه تجاری میان ایران و
اوکراین گفت :همکاریهای ایران و اوکراین در سه سطح
میتواند دنبال شود .اول در ســطح رفع نیازهای امروز و
فوری اوکراین دوم در سطح بازســازی صدمات ناشی از
جنگ و سوم در سطح بعد از بازسازی اوکراین که دیگر این
کشور از جایگاه فعلی خود فاصله خواهد گرفت او از جمله
نیازمندیهای امروز اوکراین را تأمین دیزل ،سوخت اعم
از بنزین و گازوئیل ،سدیم کربنات ،گوجهفرنگی و نمک
برشمرد و ادامه داد :اوکراین نیازمند کمکهای بشردوستانه
ایران به ویژه دارو و مواد غذایی است.

قطعیها یک روز در هفته خواهد بود .وی گفت :این مساله و قطعی برق موجی در
صنعت سیمان ایجاد کرد و قیمت هر پاکت سیمان به طور کاذب به  ۴۳هزار تومان
رسید ،اما با تامین برق واحدها اکنون به کمتر از  ۳۶هزار تومان کاهش یافته است.
فاطمیامین تاکید کرد :امسال کار ویژهای در خصوص تولید برق نمیتوان انجام
داد و باید همین میزان برق موجود را مدیریت کنیم ،اما در میانمدت و بلندمدت
احداث بیش از  ۱۲هزار مگاوات نیروگاه از سوی واحدهای صنعتی و معدنی آغاز
شده است.
وی همچنین در خصوص اعتراض برخی اعضای زنجیره فوالد به قیمتهای تعیین
شده ،یادآور شــد :اکثر ضرایب قیمتی در بورس کاال تعیین میشود ،با این حال با
بورس کاال مذاکره کردهایم تا قیمتها و ضرایب به صورت دقیقتر تعیین شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیــان اینکه مخالف خام فروشــی مواد معدنی
هستیم ،یادآور شد :این مساله تنها در خصوص برخی مواد معدنی از جمله سنگ
آهن هماتیت که فناوری فرآوری آن در کشــور وجود ندارد ،وجود داشــته و به
صورت خام صادر میشود.این مقام مسوول همچنین درخصوص پیش بینی رشد
اقتصادی که آذر ماه پارسال شده بود ،خاطرنشان کرد :این پیشبینی از محل فعال
کردن ظرفیتهای خالی اعالم شد اما در ادامه شــاهد بودیم قیمتهای جهانی و
همچنین قیمت های داخلی با تغییراتی همراه شد؛ با این حال در تالشیم با احیای
ظرفیتهای خالی واحدها و کارخانجات تا حدود زیادی این رشد محقق شود.
وی بیان داشت :در هفت ماهه پایانی پارسال یکهزار و  ۳۰۰واحد صنعتی نیمه
فعال و راکد فعال شدند .وزیر صمت تصریح کرد :اگر مشکالت مواد اولیه ،سرمایه
در گردش و بازار این واحدهای راکد حل و فصل شود بیش از  ۵۰درصد آنها مجدد
فعال خواهند شد.
وی یادآور شد :همچنین  ۳۰درصد واحدها به دلیل مسائل و مشکالت حقوقی و
مدیریتی و نبود صالحیت فنی و حرفه ای از سوی مدیران همچنین فرسوده شدن
ماشین آالت قابل فعال شدن و احیا نیستند.
وزیر صمت اضافه کــرد :مالیات بخش دیگری از مشــکالت واحدهای راکد را
تشــکیل میدهد که در این زمینه مصوبه های خوبی گرفته شده است و بهتازگی
مصوب شده واحدها و شــرکتهایی که بدهی مالیاتیشان در ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید مصوب شود بدهیشان تا  ۶۰ماه تقسیط شود.
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آگهی دعوت مجمع عمومی

شرکت اروم زیست کاوان چی چست (سهامي خاص)
تاریخ انتشار  1401/04/12 :شماره ثبت  17645 :شناسه ملي 14007972849 :
جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شرکت اروم زیست کاوان چی چست (سهامي خاص)
به شماره ثبت  17645و شناسه ملی  14007972849در ساعت  11صبح روز چهارشنبه مورخه
 1401/04/22در محل آزمایشگاه شرکت به آدرس استان آذربایجان غربي  -شهرستان ارومیه
 بخش مركزي – کیلومتر  15جاده ارومیه – اشنویه سه راهی باراندوز روبروی سردخانه پایدارآزمایشگاه اروم زیست کاوان چی چست برگزار مي شود  .از كلیه اعضای کادر اداری و فنی و مالی و
اعضاء سهامدار شرکت دعوت مي شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه  ،جهت اتخاذ تصمیم
راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند .
دستورجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده :
 - 1استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت
 _2بررسی و تعیین تکلیف فروش خدمات و تولیدات و نحوه برخورداری سهامداران از سود و زیان
و سرمایه گذاری مربوط به امورات فوق الذکر
 _3بررسی اهداف کوتاه مدت و زود بازده شرکت در بخش تولید و خدمات
 – 4بررسی وضعیت تسهیالت پرداخت شده از قبل تبدیل شرکت به دانش بنیان و نحوه بازپرداخت
آن و سهم هر از سهامداران
 – 5چشم انداز اهداف بلند مدت شرکت در تمامی بخش ها
 _6تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت از بدو تاسیس تا پایان سال مالی 1400
 بررسی صورت های مالی شرکت ( درآمد – هزینه – دارایی ها )از بدو تاسیس تا پایان سالمالی 1400
 -8تصویب آیین نامه ها
 -9سایر مصوبات که در صالحیت مجمع عمومی باشد.
رئیس هیات مدیره  :آقای بهمن زندي كیا
 – 1آقای محمد صابر رحمانپورنوبختي
 – 2خانم مریم آتش پوش

«آگهي مناقصه عمومي» نوبت دوم

شهرداری کمال شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1401/534مورخ
 1401/02/31صادره از سوی شورای اسالمی کمال شهر ،اجرای پروژه تهیه(پخت) ،
حمل  ،تراش و پخش آسفالت معابر سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل
به شماره (سیستمی) 2001005722000011از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و
تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در
فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام
الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان1401/04/06 :
مهلت دریافت اسناد فراخوان1401/04/13 :
مهلت ارسال پیشنهادات :تا ساعت  13:30روز شنبه مورخ 1401/04/25

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  13:31روز شنبه مورخ 1401/04/25
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
هزینه درج  2نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار-1 :ارائه سپرده اي به میزان  5درصد
مبلغ كل برآورد اولیه پیمان به مبلغ  2/515/850/000ریال به یكي از روشهاي ذیل:
الف)ضمانت نامه بانكي ترجیحا" از یكي از بانكهاي استان البرزیا تهران كه به مدت
 90روزكاري اعتبار داشته باشد وقابل تمدید باشد.
ب) واریز فیش نقدي به حساب سپرده جاری شماره  3012-11-9414459-4بانك
مهر ایران شعبه گلشهر
ج) چك تضمین شده بانكي در وجه حساب  3012-11-9414459-4بانك مهر
ایران شعبه گلشهر به نام شهرداري كمال شهر
اطالعات تماس و آدرس دستگاه  :آدرس  :كرج – كمالشهر -میدان شهید بهشتي_
بلوار شهرداري – ساختمان اداري شهرداري كمالشهر به كد پستي 3199837491
و تلفن 026-34722703

امیر بهمنی -شهردارکمال شهر

