
 

 

 شنبه(چهار) 71/90/7099نوبت اول : 

 شنبه(چهار) 40/90/7099 : نوبت دوم

 عمومی مناقصه آگهی 
، پطيغٌ َای شیل ضا اظ عطیق بطگعاضی مىاقصٍ عمًمی بٍ متقاضیان ياجس شطایظ بٍ شطح شیل ياگصاض  1000شُطزاضی فطزیس زض وظط زاضز بط اساس بًزجٍ مصًب سال 

فطزیس بلًاض ًض قطاضزازَای شُطزاضی ياقع زض ومایس.لصا اظ کلیٍ متقاضیان زعًت بٍ عمل می آیس اظ تاضید اوتشاض وًبت ايل آگُی جُت ذطیس اسىاز مىاقصٍ با مطاجعٍ بٍ ام
وعز باوک شُط شُطزاضی ي اضائٍ ضسیس آن  000816088004ضیال بٍ عىًان َعیىٍ ذطیس اسىاز بٍ حساب  000/000/2، ضمه ياضیع مبلغ  تُطاوی مقسم وطسیسٌ بٍ چُاض ضاٌ فطگاظ

زض اسىاز مىاقصٍ زضج شسٌ است . شُطزاضی فطزیس زض ضز یا قبًل َط یک اظ پیشىُازَا مرتاض است ي بٍ  وسبت بٍ اذص اسىاز مىاقصٍ اقسام ومایىس . سایط اعالعات ي جعئیات
ج( الک ي ممًُض  –ب  –ا)الف غیط اظ سپطزٌ شطکت زض مىاقصٍ کلیٍ اسىاز ي مساضک مطبًط بٍ متقاضیان وعز شُطزاضی باقی می ماوس. پیشىُازات می بایست زض پاکت َای مجع

بصًضت حضًضی یا پست پیشتاظ بٍ زبیطذاوٍ شُطزاضی تحًیل زازٌ شًز.  جلسٍ کمیسیًن   90/79/7099مًضخ  شنبهدو  بٍ مُط شطکت شسٌ ي تا پایان يقت ازاضی ضيظ 

 ًاَس شس.زض محل زفتط شُطزاض فطزیس بطگعاض ذ صبح 1:99 ساعت  91/79/7099 مًضخ شنبه  سه مىاقصات شُطزاضی زض ضيظ 
 .آگُی تمسیس می گطزز ،یلالظم بٍ شکط است چىاوچٍ تعغیالت غیط قابل پیش بیىی بٍ زالیل متعسز اظ قبیل اعالم اظ سًی ستاز کطيوا حازث گطزز بٍ تعساز ضيظَای تعغ

 

 شزح عملیات ردیف
ریالی مبلغ بزآورد 

 پزوصه

مبلغ سپزده شزکت 

 به ریال در مناقصه 
 السمحذاقل رتبه  محل اجزا

درصذ نقذ و 

 تهاتز
 مذت

7 
جمع آوری و هذایت آبهای سطحی و چاه 

 های جذبی سطح منطقه دو
 روس 09ماه معادل  3 نقذ % 799 ابنیه 0 4منطقه  999/999/010 999/999/099/0

4 
سامانذهی ورودی و خزوجی شهز )میذان 

 شهزک شقایق(-سپاه
 منطقه یک 999/999/010/7 999/999/099/40

   تزابزی راه و  0

 یا

 ابنیه 0 

 نقذ % 799
 749ماه معادل  0

 روس 

3 
خزیذ، حمل، تزاش، روکش، قیزپاشی و پخش 

 مکانیشه آسفالت معابز سطح شهز 
 سطح شهز 999/999/099/1 999/999/999/709

 راه و تزابزی 0

 یا    

بزداری تولیذ  پزوانه بهزه

کارخانه  آسفالت و مالکیت

 آسفالت

 نقذ % 79

 تهاتز % 09 

 749ماه معادل  0

 روس 

0 
جمع آوری و هذایت آب های سطحی و چاه 

 های جذبی سطح منطقه یک 
 روس 09ماه معادل  3 نقذ  % 799 ابنیه 0 منطقه یک 999/999/310 999/999/099/1

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

  


