جمهوري اسالمي اريان

شماره :
اترخي :
ويپست :

اداره كل راه و شهرسازي استان زيد

وزارت راه وشهرسازي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 79/3
اداره کل راه وشهرسازي استان يزددر نظر دارد با رعايت بند ج ماده  02قانون برگزاري مناقصات مصوب  0939مجلس شوراي
اسالمي و آيین نامه اجرايي بند ياد شده (تصويرنامه /33098ت  9938ه – و – مورخ  0933/1/08هیئت وزيران)اجراي پروژه ذيل
را از طريق مناقصه واگذار نمايد.
رديف

فعاليت

پيمان
(ماه)

( ريال)

شركت در
مناقصه(ريال)

محوطه سازي و تكميل
0

حصاركشي و سر در

7

9927094199144

39191119111

فرمانداري خاتم

2

3

4

احداث كمربندي جاده
شهربابك-چاهك
احداث راه اصلي بهاباد-
دربند
احداث راه اسفندآباد
صفاشهر

4

01901993319221

95191119111

24

55993190149044

2951191119111

4

4911191119111

22191119111

تضمين

كيفي

طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب 0374

مدت

برآورد اوليه

مبلغ تضمين

نوع

ارزيابي

ندارد

دارد

دارد

دارد

آخرين تاريخ
و زمان
تحويل اسناد

تاريخ و زمان
بازگشايي

79/12/21

79/2/25

ساعت 04

ساعت 7

79/12/27

79/12/30

ساعت 04

ساعت 7

79/12/27

79/12/30

ساعت 04

ساعت 7

79/12/27

79/12/30

ساعت 04

ساعت 7

)2تاريخ و مهلت دريافت اسناد مناقصه :واجدين شرايط مي بايست نسبت به دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  0379/12/01لغايت
 0379/12/01از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت(ستاد( اقدام نمايند .براي کسب اطالعات بیشتر به پايگاه اينترنتي
 http://iets.mporg.irو همچنین سايت اينترنتي اداره کل  www.yazdrud.irمراجعه نمايید.
)3تاريخ و مهلت تحويل اسناد :مناقصه گر بايد پس از دريافت اسناد مناقصه و تکمیل آنها حداکثر طبق زمانهاي اعالم شده در جدول باال از
طريق سامانه ستاد ارسال نمايند.بديهي است ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرايند ارجاع کار (پاکت الف) به صورت دستي نیز به دبیرخانه
حراست اداره کل به نشاني :يزد-صفائیه-خ تیمسار فالحي ساختمان شماره يك اداره کل راه و شهرسازي ضروري مي باشد .پاكات پيشنهاد
طبق جدول باال در جلسه كميسيون مناقصه در محل ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان يزد واقع در خ
تيمسار فالحي  ،باز و خوانده مي شود .حضور يك نفر نماينده با معرفي کتبي از طرف شرکت در جلسه افتتاح يشنهادها آزاد است.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکي دولت) ستاد (به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل
ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونیکي راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه
 0931/12/01مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
دفترمركزي تهران- 12040734:دفتر ثبت نام استان 13135292510:
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان يزد

ساختمان شماره : 1كدپستي  - 9816986998تلفن -9688461تلفن پاسخگو  - 9648888دورنويس 9686446 – 9680866
ساختمان شماره :6كد پستي  - 9814689191تلفن  6696186الي  - 6696600دورنويس 6690089
ساماهن اطالع رساني گوياي  - 181پست الكترونيكي  -info@yazdrud.ir:سايت اينترنتي www.yazdrud.ir:

