
 آگهی مناقصه عمومی

 1/98-19شماره یک مرحله ای 
عثك مشخصات فىی ي تزآيرد ،کارَایی را کٍ تٍ صًرت حجمی تزآيرد ي تؼزیف گزدیذٌ را شزکت آب ي فاضالب استان کُگیلًیٍ ي تًیز احمذ در وظز دارد تزاساس لاوًن تزگشاری مىالصات 

پیًست تا شزایظ ػمًمی ي خصًصی اس عزیك مىالصٍ ػمًمی یک مزحلٍ ای تٍ پیماوکار ياجذ صالحیت کٍ دارای رتثٍ اس ادارٌ تؼاين، کار ي رفاٌ اجتماػی کٍ در ساماوٍ ساجار ثثت 

کلیٍ مزاحل تزگشاری مىالصٍ اس دریافت اسىاد مىالصٍ تا ارائٍ پیشىُاد مىالصٍ .اس ادارٌ تؼاين،کار ي رفاٌ اجتماػی می تاشذ ياگذارومایذ (HSE)گزدیذٌ ي دارای گًاَی صالحیت ایمىی کار

اوجام می شًد، مىالصٍ گزان در صًرت ػذم ػضًیت لثلی،می تًاوىذ تزای ثثت وام در سایت مذکًر ي  www.setadiran.irگزان ي تاسگشایی پاکتُا اس عزیك درگاٌ ساماوٍ ستاد تٍ آدرس

 .دریافت گًاَی امضای الکتزيویکی جُت شزکت در مىالصٍ اس عزیك ساماوٍ فًق الذام ومایىذ

کـذ  -10861970210: شىاسٍ ملی -074-33343507: شمارٌ تماس-  متزی ارم جىة ادارٌ آمًسش ي پزيرش شُزستان تًیزاحمذ45تلًار -  یاسًج:آدرس شرکت کارفرما

 75917-57878کذ پستـی -502:شمارٌ ثثت -411133595155: التصادی
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 شهرستان محل اجرا موضوع مناقصه
 محل

 تأمیه اعتبار
 (ریال)مبلغ برآورد

مبلغ تضمیه معتبر شرکت در 

 (ریال)فرآیند ارجاع کار 
 مدت اجرا

1 
ياگذاری کارَای حجمی 

 تؼزیف شذٌ 
  ما12ٌ 1,600,000,000 15,916,019,892 مىاتغ داخلی در سغح استان

       6/1/99 مًرخ 14 تا ساػت 27/12/98 صثح، مًرخ 10ساػت : مُلت سماوی دریافت اسىاد مىالصٍ اس سایت( 1

    16/1/99 مًرخ 14ساػت  : آخزیه مُلت سماوی ارائٍ پیشىُادَا( 2

    17/1/99 صثح، مًرخ  8ساػت : سمان تاسگشایی پاکتُا( 3

 .سٍ ماٌ شمسی اس تاریخ آخزیه مُلت ارائٍ پیشىُاد: مذت اػتثار پیشىُادَا( 4

 . تا َز تؼذاد شزکت کىىذٌ صًرت می گیزدتاسگشایی پاکتُای مىالصٍ( 5

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

، مشزيط، مخذيش، فالذ ضماوتىامٍ، ضماوتىامٍ َای مخذيش، سپزدٌ َای کمتز اس میشان ممزر، چک شخصی ي وظایز آن ي تٍ پیشىُادات فالذ امضاء( 7

 .پیشىُاداتی کٍ تؼذ اس اومضاء مذت ممزر در فزاخًان ياصل شًد مغلما تزتیة اثز دادٌ وخًاَذ شذ

 .تصًرت ضماوتىامٍ مؼتثز تاوکی عثك آخزیه ومًوٍ فزمت تاوک مزکشی لاتل تاییذ می تاشذ  در فزآیىذ ارجاع کارسپزدٌ تضمیه شزکت( 8

پیماوکاراوی کٍ ساتمأ اس عزیك مىالصٍ ػمًمی تا ایه شزکت ػمذ لزارداد ومًدٌ اوذ ي اس ػملکزد آن شزکتُا ،کارفزما رضایت وذاروذ ،اس شزکت در ایه مىالصٍ  (9

 .خًدداری ومایىذ

آلای  (09173411970) جُت اعالع اس شزایظ مىالصٍ، تا شمارٌ تلفه 16/01/1399 می تایست حذاکثز تا تاریخ کلیٍ شزکت کىىذگان در مىالصٍ( 10

 .پىاَی تماس حاصل ومایىذ

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

 . تماس حاصل فزمائیذ074-33343507جُت دریافت اعالػات تیشتز تا شمارٌ تلفه . درج گزدیذٌ است tender.bazresi.ir تاسرسی تٍ آدرس

 021-85193768، 021-88969737: ، دفتز ثثت وام021ٍ-27313131 مزکش تماس :اعالػات ساماوٍ ستاد جُت ػضًیت در ساماوٍ( 12

 کُگیلًیٍ ي تًیز احمذ  شزکت آب ي فاضالب استان

 دفتز امًر لزاردادَا
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