((آگهی مناقصه مرحله اول ))

شهززاری فزاشثنس زر نظز زارز زر راستای هصوته شواره  3هورخ  97/2/3شورای اسالهی شهز ػولیات اجزای پزوصه

سیز ساسی و آسفالت سه خیابان  81متری شهید فضلی ،بلوار سی متری مددکار و خیابان داوشگاه آزاد
را تا برآورد اولیه  1/830/670/452ريال اس هحل اػتثارات تولک زارایی سزهایه ای و تز اساس فهزست تهای راه و
تانس فزوزگاه سال  1397تا شزایط سیز آگهی و واگذار نوایس :
 -1کلیه شزکت کننسگاى زر هناقصه هی تایست زارای حساقل رتثه  5زر رشته راه و تانس تاشنس.
 -1پیوانکار هوظف است قثل اس ارائه پیشنهاز قیوت جهت اطالع و آگاهی اس کویت و کیفیت کار اس هحل اجزای کار
تاسزیس نواینس.
 -2پنج زرصس هثلغ تزآورز اولیه هؼازل مبلغ  260/163/066ريال را ته ػنواى سپززه ته صورت نقسی ته حساب
سپززه شواره  0105635256008شهززاری فزاشثنس نشز تانک هلی شؼثه فزاشثنس واریش و یا ضوانت ناهه تانکی
زر وجه شهززاری فزاشثنس ته هست حساقل سه هاه تهیه و هسارک را ضویوه پیشنهاز ذوز نواینس.
 -3هتقاضیاى هی تواننس تا پایاى وقت ازاری روس پنجشنثه تارید  97/3/3جهت زریافت اسناز هناقصه ته اهور هالی
شهززاری فزاشثنس هزاجؼه نواینس.
 -4پیشنهازات تایس تا پایاى وقت ازاری روس یکشنثه تارید  97/3/6زر پاکت های جساگانه(الف ،ب و ج) الک ههز
شسه زر قثال اذذ رسیس ته زتیز ذانه شهززاری تحویل نواینس.
پیشنهازات رسیسه زر روس سه شنثه هورخ  97/3/8زر کویسیوى ػالی هؼاهالت شهززاری فزاشثنس هفتوح و
رسیسگی ذواهس شس.
 -5شهززاری زر رز و یا قثول یک ته یک پیشنهازات زارای اذتیار کاهل است و ته پیشنهازات هثهن  ،هشزوط ،
هرسوش و فاقس سپززه و هسارک هورز نیاس و یا آنهایی که تؼس اس وقت هقزر تزسس تزتیة اثز نرواهس زاز 0
 -6زر صورتیکه تزنسگاى اول تا سوم هناقصه زر فزصت قانونی حاضز ته انؼقاز قزارزاز نشونس سپززه آنها ته تزتیة
و ته نفغ شهززاری ضثط ذواهس شس.
 -11هست انجام کار اس سهاى تحویل کارگاه  45روس هی تاشس.
 -15هشینه های انتشار آگهی تؼهسه تزنسه هناقصه هی تاشس.
 -16سایز اطالػات و جشئیات هناقصه زر اسناز هناقصه زرج ذواهس شس.
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