
 آگهی مناقصه عمومی

 15/96شماره یک مرحله ای 
شزوت آب ي فاضالب استان وُگیلًیٍ ي تًیز احمذ در وظز دارد تزاساس لاوًن تزگشاری مىالصات پزيصٌ خظ اوتمال آب تصًرت 

پزاوىذٌ در شُز ديگىثذان را عثك مشخصات فىی ي تزآيرد پیًست تا شزایظ عمًمی ي خصًصی اس عزیك مىالصٍ عمًمی یه 

 یا تاالتزوٍ در ساماوٍ ساجار ثثت 5مزحلٍ ای تٍ پیماوىار ياجذ صالحیت وٍ دارای وارت رتثٍ تىذی معتثز در رشتٍ آب پایٍ 

ولیٍ مزاحل تزگشاری .اس ادارٌ تعاين،وار ي رفاٌ اجتماعی می تاشذ ياگذارومایذ (HSE)گزدیذٌ ي دارای گًاَی صالحیت ایمىی وار

مىالصٍ اس دریافت اسىاد مىالصٍ تا ارائٍ پیشىُاد مىالصٍ گزان ي تاسگشایی پاوتُا اس عزیك درگاٌ ساماوٍ ستاد تٍ 

اوجام می شًد، مىالصٍ گزان در صًرت عذم عضًیت لثلی،می تًاوىذ تزای ثثت وام در سایت مذوًر ي  www.setadiran.irآدرس

 .دریافت گًاَی امضای الىتزيویىی جُت شزوت در مىالصٍ اس عزیك ساماوٍ فًق الذام ومایىذ

-33343507: شمارٌ تماس-  متزی ارم جىة ادارٌ آمًسش ي پزيرش شُزستان تًیزاحمذ45تلًار - یاسًج :آدرس شرکت کارفرما
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 موضوع مناقصه
شهرستان 

 محل اجرا

 محل

 تأمیه اعتبار
 (ریال)مبلغ برآورد

مبلغ تضمیه معتبر شرکت در 

 (ریال)فرآیند ارجاع کار 

وضعیت 

 تعدیل پروژه
 مدت اجرا

1 
خظ اوتمال آب شُزن مذرس ي 

تُارستان ي وماط پزاوىذٌ شُز 

 2ديگىثذان فاس 
 ديگىثذان

ايراق مشاروت - اعتثارات عمزاوی

 ..... اسىاد خشاوٍ اسالمی ي–
  ما3ٌ وذارد 260,000,000 5,166,532,462

2 
خظ اوتمال آب شُزن مذرس ي 

تُارستان ي وماط پزاوىذٌ شُز 

 3ديگىثذان فاس 
 ديگىثذان

ايراق مشاروت - اعتثارات عمزاوی

 ..... اسىاد خشاوٍ اسالمی ي–
  ما3ٌ وذارد 250,000,000 4,983,583,945

3 
خظ اوتمال آب شُزن مذرس ي 

تُارستان ي وماط پزاوىذٌ شُز 

 4ديگىثذان فاس
 ديگىثذان

ايراق مشاروت - اعتثارات عمزاوی

 ..... اسىاد خشاوٍ اسالمی ي–
  ما3ٌ وذارد 240,000,000 4,753,868,716

4 
خظ اوتمال آب شُزن مذرس ي 

تُارستان ي وماط پزاوىذٌ شُز 

 1ديگىثذان فاس
 ديگىثذان

ايراق مشاروت - اعتثارات عمزاوی

 ..... اسىاد خشاوٍ اسالمی ي–
  ما3ٌ وذارد 200,000,000 3,910,505,879

       16/9/96 مًرخ 14 تا ساعت 7/9/96  صبح، مًرخ 8ساعت : مُلت زماوی دریافت اسىاد مىاقصٍ از سایت( 1

    28/9/96 مًرخ 13ساعت   :آخریه مُلت زماوی ارائٍ پیشىُادَا( 2

    30/9/96 صبح، مًرخ  11ساعت :زمان بازگشایی پاکتُا( 3

 .سٍ ماٌ شمسی اس تاریخ آخزیه مُلت ارائٍ پیشىُاد: مدت اعتبار پیشىُادَا( 4

 . تا َز تعذاد شزوت وىىذٌ صًرت می گیزدبازگشایی پاکتُای مىاقصٍ( 5

 . احتمالی ي َمچىیه َشیىٍ ی اوتشار در سایت ستاد تٍ عُذٌ تزوذٌ مىالصٍ می تاشذَسیىٍ درج آگُی ي اصالحات( 6

، مشزيط، مخذيش، فالذ ضماوتىامٍ، ضماوتىامٍ َای مخذيش، سپزدٌ َای ومتز اس میشان ممزر، بٍ پیشىُادات فاقد امضاء( 7

 .چه شخصی ي وظایز آن ي پیشىُاداتی وٍ تعذ اس اومضاء مذت ممزر در فزاخًان ياصل شًد مغلما تزتیة اثز دادٌ وخًاَذ شذ

تصًرت ضماوتىامٍ معتثز تاوىی عثك آخزیه ومًوٍ فزمت تاوه مزوشی لاتل تاییذ   در فزآیىذ ارجاع وارسپردٌ تضمیه شرکت( 8

 .می تاشذ



ٌ اود ي پريشٌ مًرد قرارداد تاکىًن ( 9 پیماوکاراوی کٍ سابقأ از طریق مىاقصٍ عمًمی با ایه شرکت عقد قرارداد ومًد

ٌ اود يلی مًرد تأیید معايوت مُىدسی ایه شرکت قرار وگرفتٍ ي  تحًیل مًقت وشدٌ ي یا درخًاست تحًیل مًقت ومًد

 .یا بٍ َر دلیلی تاکىًن صًرتجلسٍ تحًیل مًقت تىظیم وگردیدٌ، ومی تًاوىد در ایه مىاقصٍ شرکت ومایىد

 جُت سایت يیشیت پزيصٌ تا شمارٌ تلفه 23/9/1396 می تایست حذاوثز تا تاریخ کلیٍ شرکت کىىدگان در مىاقصٍ( 10

آلای مُىذس فتحی تماس حاصل ومایىذ ي پس اس تاسدیذ اس محل پزيصٌ، فزم تأییذ شذٌ اس عزف شزوت وارفزما  (09171401728)

 .را دریافت ي در پاوت ب لزار دَىذ

ي سایت ملی مىاقصات  بٍ   www.abfa-kb-irمته ایه آگُی در سایت شرکت آب ي فاضالب بٍ آدرس 

جُت . درج گردیدٌ است tender.bazresi.ir ي سایت سازمان بازرسی بٍ آدرس   www.jets.mporg.irآدرس

 . تماس حاصل فرمائید074-33343507دریافت اطالعات بیشتر با شمارٌ تلفه 

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

85193768-021 

 وُگیلًیٍ ي تًیز احمذ  شزوت آب ي فاضالب استان

 دفتز امًر لزاردادَا
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