
 آگهی مىاقصٍ عمًمی

 8/98-1-4شمارٌ یک مرحلٍ ای 
ششکت آب ي فاضالب استان کُگیلًیٍ ي تًیش احمذ دس وظش داسد تشاساس لاوًن تشگضاسی مىالصات پشيطٌ سا عثك مشخصات فىی ي تشآيسد پیًست تا 

 ياجذ صالحیت کٍ داسای کاست ستثٍ تىذی مؼتثش کٍ دس جذيل ریل انششایظ ػمًمی ي خصًصی اص عشیك مىالصٍ ػمًمی یک مشحلٍ ای تٍ پیماوکاس

اص اداسٌ تؼاين،کاس ي سفاٌ اجتماػی می تاشذ،  (HSE)رکش گشدیذٌ ي تش سيی ساماوٍ ساجاس ثثت گشدیذٌ تاشذ ي داسای گًاَی صالحیت ایمىی کاس

کلیٍ مشاحل تشگضاسی مىالصٍ اص دسیافت اسىاد مىالصٍ تا اسائٍ پیشىُاد مىالصٍ گشان ي تاصگشایی پاکتُا اص عشیك دسگاٌ ساماوٍ ستاد تٍ .ياگزاسومایذ

اوجام می شًد، مىالصٍ گشان دس صًست ػذم ػضًیت لثلی،می تًاوىذ تشای ثثت وام دس سایت مزکًس ي دسیافت گًاَی  www.setadiran.irآدسس

 .امضای الکتشيویکی جُت ششکت دس مىالصٍ اص عشیك ساماوٍ فًق الذام ومایىذ

: شىاسٍ ملی -074-33343507: شماسٌ تماس-  متشی اسم جىة اداسٌ آمًصش ي پشيسش شُشستان تًیشاحمذ45تلًاس - یاسًج :آدرس شرکت کارفرما

 75917-57878کذ پستـی -502:شماسٌ ثثت -411133595155: کـذ التصادی -10861970210
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 رتبٍ مًرد ویاز مًضًع مىاقصٍ
شهرستان 

 محل اجرا

 محل

 تأمیه اعتبار
 (ریال)مبلغ برآيرد

مبلغ تضمیه معتبر 

شرکت در فرآیىد 

 (ریال)ارجاع کار 

يضعیت 

تعدیل 

 پريژٌ

 مدت اجرا

1 
تؼمیش ي وگُذاسی تاسیسات 

 آب شُشیاسًج

تاسیسات ي 5 آب ي5

تاالتشتا ساتمٍ کاس 

 لثلی

 یاسًج
 ي مىاتغ اػتثاسات ػمشاوی

 ....داخلی ي
  ما36ٌ وذاسد  - -

2 

تشين سپاسی تؼمیش،تجُیض ي 

وگُذاسی ایستگاٌ پمپاط آب 

 ششب سؼادت آتاد ي خیشآتاد

تاسیسات ي تاالتش 5

َمشاٌ تا ساتمٍ کاس 

لثلی ي تجشتٍ دس 

 ایستگاَُای پمپاط

 گچساسان
اػتثاسات ػمشاوی ي مىاتغ 

 .....داخلی ي
  ما36ٌ وذاسد 170,000,000 3,302,388,836

3 

َمسغح ساصی دسیچٍ َای 

مىًُل َای فاضالب شُش 

 (805کذ)یاسًج 

 آب ي تاالتش5

 

 

 یاسًج

ايساق - اػتثاسات ػمشاوی

 اسىاد خضاوٍ –مشاسکت 

 .....اسالمی ي

 ما7ٌ داسد 000/000/210 4,043,694,618

4 

ػملیات اجشایی تخشی اص 

شثکٍ جمغ آيسی فاضالب 

محذيدٌ خیاتاوُای 

چمشان،امام خمیىی،جمًُسی 

 عالماوی شُش دَذشت 

 دَذشت آب ي تاالتش5

ايساق - اػتثاسات ػمشاوی

 اسىاد خضاوٍ –مشاسکت 

 .....اسالمی ي

 ما12ٌ داسد 810,000,000 16,077,349,590

5 

 20اجشای خظ اوتمال فًالدی

ایىچ تىگ کىاسٌ دس صیش پل 

 تشاس یاسًج

 یاسًج آب ي تاالتش5

ايساق - اػتثاسات ػمشاوی

 اسىاد خضاوٍ –مشاسکت 

 .....اسالمی ي

  ما3ٌ داسد 285،000،000 5,660,883,579

       6/7/98 مًرخ 14 تا ساعت 1/7/98  صبح، مًرخ 8ساعت : مُلت زماوی دریافت اسىاد مىاقصٍ از سایت( 1

    16/7/98 مًرخ 13ساعت   :آخریه مُلت زماوی ارائٍ پیشىُادَا( 2

    17/7/98 صبح، مًرخ  10ساعت :زمان بازگشایی پاکتُا( 3



 .سٍ ماٌ شمسی اص تاسیخ آخشیه مُلت اسائٍ پیشىُاد: مدت اعتبار پیشىُادَا( 4

 . تا َش تؼذاد ششکت کىىذٌ صًست می گیشدبازگشایی پاکتُای مىاقصٍ( 5

 . احتمالی ي َمچىیه َضیىٍ ی اوتشاس دس سایت ستاد تٍ ػُذٌ تشوذٌ مىالصٍ می تاشذَسیىٍ درج آگُی ي اصالحات( 6

، مششيط، مخذيش، فالذ ضماوتىامٍ، ضماوتىامٍ َای مخذيش، سپشدٌ َای کمتش اص میضان ممشس، بٍ پیشىُادات فاقد امضاء( 7

 .چک شخصی ي وظایش آن ي پیشىُاداتی کٍ تؼذ اص اومضاء مذت ممشس دس فشاخًان ياصل شًد مغلما تشتیة اثش دادٌ وخًاَذ شذ

تصًست ضماوتىامٍ مؼتثش تاوکی عثك آخشیه ومًوٍ فشمت تاوک مشکضی لاتل تاییذ   دس فشآیىذ اسجاع کاسسپردٌ تضمیه شرکت( 8

 .می تاشذ

ٌ اود ي پريشٌ مًرد قرارداد تاکىًن تحًیل مًقت وشدٌ ي یا ( 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 یا بٍ َر دلیلی تاکىًن صًرتجلسٍ تحًیل مًقت  درخًاست تحًیل مًقت ومًد

 .تىظیم وگردیدٌ، ومی تًاوىد در ایه مىاقصٍ شرکت ومایىد

 جُت سایت يیضیت پشيطٌ تا شماسٌ تلفه 16/07/1397 می تایست حذاکثش تا تاسیخ کلیٍ شرکت کىىدگان در مىاقصٍ( 10

گًدسصی جُت تؼمیش ي وگُذاسی ایستگاَُا ي تؼمیشات شثکٍ يمُىذس سضایی تٍ شماسٌ آلای مُىذس  (09171434640)

جُت فاضالب 09171483812 جُت  َمسغح ساصی مىًُلُای فاضالب یاسًج ي مُىذس ػضیضی  تا شماٌ تلفه 09177418146

 تماس حاصل ومایىذ ي پس اص تاصدیذ اص محل پشيطٌ، فشم تأییذ شذٌ اص عشف ششکت کاسفشما سا دسیافت ي دس پاکت ب شُش دَذشت

 .لشاس 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 

 کُگیلًیٍ ي تًیش احمذ  ششکت آب ي فاضالب استان

 دفتش امًس لشاسدادَا
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