
 آگهی مىاقصٍ عمًمی

 11/98-1شمارٌ یک مرحلٍ ای 
شزکت آب ٍ فاضالب استاى کْگیلَیِ ٍ تَیز احوس زر ًظز زارز، تزاساس قاًَى تزگشاری هٌاقصات پزٍصُ سیز را عثق هشرصات فٌی ٍ تزآٍرز 

پیَست تا شزایظ عوَهی ٍ ذصَصی اس عزیق هٌاقصِ عوَهی یک هزحلِ ای تِ پیواًکار ٍاجس صالحیت کِ زارای کارت رتثِ تٌسی هعتثز زر 

اس ازارُ تعاٍى،کار ٍ رفاُ  (HSE) یا تاالتزکِ زر ساهاًِ ساجار ثثت گززیسُ ٍ زارای گَاّی صالحیت ایوٌی کار5رشتِ آب ٍ تأسیسات، پایِ 

کلیِ هزاحل تزگشاری هٌاقصِ اس زریافت اسٌاز هٌاقصِ تا ارائِ پیشٌْاز هٌاقصِ گزاى ٍ تاسگشایی پاکتْا اس .اجتواعی هی تاشس ٍاگذارًوایس

اًجام هی شَز، هٌاقصِ گزاى زر صَرت عسم عضَیت قثلی،هی تَاًٌس تزای ثثت ًام  www.setadiran.irعزیق زرگاُ ساهاًِ ستاز تِ آزرس

 .زر سایت هذکَر ٍ زریافت گَاّی اهضای الکتزًٍیکی جْت شزکت زر هٌاقصِ اس عزیق ساهاًِ فَق اقسام ًوایٌس

 -074-33343507: شوارُ تواس-  هتزی ارم جٌة ازارُ آهَسش ٍ پزٍرش شْزستاى تَیزاحوس45تلَار -  یاسَج:آدرس شرکت کارفرما

 75917-57878کس پستـی -502:شوارُ ثثت -411133595155: کـس اقتصازی -10861970210: شٌاسِ هلی
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 (ریال)برآيرد

مبلغ تضمیه معتبر 

شرکت در فرآیىد 

 (ریال)ارجاع کار 

يضعیت 

 تعدیل پريژٌ
 مدت اجرا

1 

 ي اصالح رفع اتفاقات 

شثکٍ تًزیع ي وصة 

 یاسًجآب شُر  اوشعاتات 

 5 آب ي تاالتر ي 5

تاسیسات ي 

 تجُیسات ي تاالتر
 یاسًج

 اسىاد خساوٍ –ايراق مشارکت - اعتثارات عمراوی

 ... مىاتع داخلی ي3 ي2اسالمی يیا تثصرٌ 
  ما12ٌ دارد 600,000,000 0

       18/8/98 هَرخ 14 تا ساعت 13/8/98  صثح، هَرخ 10ساعت : هْلت سهاًی زریافت اسٌاز هٌاقصِ اس سایت( 1

    28/8/98 هَرخ 14ساعت  : آذزیي هْلت سهاًی ارائِ پیشٌْازّا( 2

    29/8/98 صثح، هَرخ  8ساعت: سهاى تاسگشایی پاکتْا( 3

 .سِ هاُ شوسی اس تارید آذزیي هْلت ارائِ پیشٌْاز: هست اعتثار پیشٌْازّا( 4

 . تا ّز تعساز شزکت کٌٌسُ صَرت هی گیززتاسگشایی پاکتْای هٌاقصِ( 5

 . احتوالی ٍ ّوچٌیي ّشیٌِ ی اًتشار زر سایت ستاز تِ عْسُ تزًسُ هٌاقصِ هی تاشسّشیٌِ زرج آگْی ٍ اصالحات( 6

، هشزٍط، هرسٍش، فاقس ضواًتٌاهِ، ضواًتٌاهِ ّای هرسٍش، سپززُ ّای کوتز اس هیشاى هقزر، چک شرصی ٍ تِ پیشٌْازات فاقس اهضاء( 7

 .ًظایز آى ٍ پیشٌْازاتی کِ تعس اس اًقضاء هست هقزر زر فزاذَاى ٍاصل شَز هغلقا تزتیة اثز زازُ ًرَاّس شس

 .تصَرت ضواًتٌاهِ هعتثز تاًکی عثق آذزیي ًوًَِ فزهت تاًک هزکشی قاتل تاییس هی تاشس  زر فزآیٌس ارجاع کارسپززُ تضویي شزکت( 8

ُ اًس ٍ پزٍصُ هَرز قزارزاز تاکٌَى تحَیل هَقت ًشسُ ٍ یا ( 9 پیواًکاراًی کِ ساتقأ اس عزیق هٌاقصِ عوَهی تا ایي شزکت عقس قزارزاز ًوَز

ُ اًس ٍلی هَرز تأییس هعاًٍت هٌْسسی ایي شزکت قزار ًگزفتِ ٍ یا تِ ّز زلیلی تاکٌَى صَرتجلسِ تحَیل هَقت  زرذَاست تحَیل هَقت ًوَز

 .تٌظین ًگززیسُ، ًوی تَاًٌس زر ایي هٌاقصِ شزکت ًوایٌس

آقای مُىدس  (09171434640) جُت سایت يیسیت پريشٌ تا شمارٌ تلفه 28/8/1398 می تایست حداکثر تا تاریخ کلیٍ شرکت کىىدگان در مىاقصٍ( 10

 .گًدرزی تماس حاصل ومایىد ي پس از تازدید از محل پريشٌ، فرم تأیید شدٌ از طرف شرکت کارفرما را دریافت ي در پاکت ب قرار دَىد

ي سایت سازمان    www.jets.mporg.irي سایت ملی مىاقصات  تٍ آدرس  www.abfa-kb-irمته ایه آگُی در سایت شرکت آب ي فاضالب تٍ آدرس 

 . تماس حاصل فرمائید074-33343507جُت دریافت اطالعات تیشتر تا شمارٌ تلفه . درج گردیدٌ است tender.bazresi.ir تازرسی تٍ آدرس

 021-85193768، 021-88969737: ، دفتر ثثت وام021ٍ-27313131 مرکس تماس :اطالعات ساماوٍ ستاد جُت عضًیت در ساماوٍ( 12

 کُگیلًیٍ ي تًیر احمد  شرکت آب ي فاضالب استان

 دفتر امًر قراردادَا
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