
 آگهی مزایده عمومی

 3/97شماره   یک مرحله ای 
دي لطؼٍ سمیه مسکًوی در شُز شزکت آب ي فاضالب استان کُگیلًیٍ ي تًیز احمد در وظز دارد تزاساس لاوًن تزگشاری مىالصات ،

لىدٌ ،يالغ در استان کُگیلًیٍ ي تًیز احمد را تزای فزيش تٍ مشایدٌ گذاشتٍ است ،لذا متماضیان میتًاوىد تزای شزکت در ایه 

 . مشایدٌ تٍ ساماوٍ ستاد ایزان مزاجؼٍ ومایىد

اوجام می شًد، مىالصٍ گزان در صًرت  www.setadiran.ir تاسگشایی پاکتُا اس طزیك درگاٌ ساماوٍ ستادایزان تٍ آدرس"ضمىا

ػدم ػضًیت لثلی،می تًاوىد تزای ثثت وام در سایت مذکًر ي دریافت گًاَی امضای الکتزيویکی جُت شزکت در مىالصٍ اس طزیك 

 .ساماوٍ فًق الدام ومایىد

-33343507: شمارٌ تماس-  متزی ارم جىة ادارٌ آمًسش ي پزيرش شُزستان تًیزاحمد45تلًار - یاسًج :آدرس شرکت کارفرما

 75917-57878کد پستـی -502:شمارٌ ثثت -411133595155: کـد التصادی -10861970210: شىاسٍ ملی -074
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 (ریال)مبلغ برآورد متراژ شهرستان  موضوع مزایده

مبلغ تضمیه معتبر 

شرکت در فرآیند 

 (ریال)ارجاع کار 

 260,000,000 2,599,310,000  متز مزتغ999.7 لىدٌ سمیه مسکًوی 1

 70,000,000 696,528,000 386.96 لىدٌ سمیه مسکًوی 2

       25/10/97 مًرخ14 تا ساػت 16/10/97  صثح، مًرخ 8ساػت : مُلت سماوی دریافت اسىاد مىالصٍ اس سایت( 1

    26/10/97 مًرخ 14ساػت  : آذزیه مُلت سماوی ارائٍ پیشىُادَا( 2

    27/10/97 صثح ، مًرخ  10ساػت: سمان تاسگشایی پاکتُا( 3

 .سٍ ماٌ شمسی اس تارید آذزیه مُلت ارائٍ پیشىُاد: مدت اػتثار پیشىُادَا( 4

 . احتمالی ي َمچىیه َشیىٍ ی اوتشار در سایت ستاد تٍ ػُدٌ تزودٌ مىالصٍ می تاشدَشیىٍ درج آگُی ي اصالحات( 5

تصًرت ضماوتىامٍ مؼتثز تاوکی طثك آذزیه ومًوٍ فزمت تاوک مزکشی لاتل تایید   در فزآیىد ارجاع کارسپزدٌ تضمیه شزکت(  6

 .می تاشد

آلای  (09171400084) جُت تاسدید  تا شمارٌ تلفه 25/10/1397می تایست حداکثز تا تارید کلیٍ شزکت کىىدگان در مشایدٌ ( 7

مُىدس راکثی تماس حاصل ومایىد ي پس اس تاسدید اس محل پزيصٌ، فزم تأیید شدٌ اس طزف شزکت کارفزما را دریافت ي در پاکت ب 

 .لزار دَىد

ي سایت ملی مىالصات  تٍ   www.abfa-kb-irمته ایه آگُی در سایت شزکت آب ي فاضالب تٍ آدرس 

جُت دریافت . درج گزدیدٌ است tender.bazresi.ir ي سایت ساسمان تاسرسی تٍ آدرس   www.jets.mporg.irآدرس

 . تماس حاصل فزمائید074-33343507اطالػات تیشتز تا شمارٌ تلفه 

، 021-88969737: ، دفتز ثثت وام021ٍ-27313131 مزکش تماس :اطالػات ساماوٍ ستاد جُت ػضًیت در ساماوٍ( 12

85193768-021 

 کُگیلًیٍ ي تًیز احمد  شزکت آب ي فاضالب استان

 دفتز امًر لزاردادَا
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