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نوبت دوم

عنوان پروژه ها  :اجرای خط کشی ترافیکی معابر شهر زاهدان کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شــهرداری زاهــدان در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه « اجــرای خــط کشــی ترافیکــی معابــر شــهر زاهــدان
» واقــع در شــهر زاهــدان را بــه شــرکت هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در رشــته راه و ترابــری حداقــل در پایــه  5ارائــه مــی شــود  .کلیــه
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و
دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :تاریخ  1398/11/01می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از ساعت  9روز چهارشنبه مورخ  1398/11/02تا روز دوشنبه  1398/11/07به متقاضیان ارائه می گردد .
• نام و نشانی مناقصه گزار  :شهرداری زاهدان به نشاني زاهدان  -خیابان آزادی – کدپستی - 9813673157 :تلفن 054 – 33224064-7 :
ردیف
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موضوع ( پروژه )

برآورد اولیه تقریبی
( ریال )

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
( ریال )

اجرای خط کشی
ترافیکی معابر
شهر زاهدان

5/723/648/919
( پنج میلیارد و
هفتصد و بیست و سه
میلیون و ششصد و
چهل و هشت هزار و
نهصد و نوزده ) ریال

 ( 286/182/446دویست و هشتاد و شش
میلیون و یکصد و هشتاد و دو هزار و
چهارصد و چهل و شش ) ریال
 700817467817به نام حساب سپرده نزد
بانک شهر شعبه زاهدان

محل تامین
اعتبار
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پیشنهادها
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حداکثر تا
 8:00صبح روز
پنج شنبه مورخ
1398/11/17

9:00صبح روز
پنج شنبه مورخ
 1398/11/17در
محل شهرداری مرکز

• بــرآورد اولیــه  :بــرآورد اولیــه بــر اســاس دفترچــه فهرســت بهــای پایــه رشــته راهــداری مــی باشــد  .ضمنــا دفترچــه فهرســت بهــاء پایــه رشــته راهــداری ســال 1398
جــز اســناد و مــدارک پیمــان محســوب میگــردد .
• تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یــا بــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانكــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن
معامــات دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ﻫ مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع كارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره يــك) باشــد.تاريخ اخــذ ضمانــت
نامــه معتبربانكــي از تاريــخ آخريــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاريــخ تســليم پيشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضميــن فــوق بايــد حداقــل ســه مــاه بــوده
و بــراي ســه مــاه ديگــر نيــز قابــل تمديــد باشــد.
• جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات توســط مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای شــهرداري زاهــدان
بــه نشــاني زاهدان-خيابــان اميرالمومنيــن –مجتمــع طبقاتــي ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم -تلفن054-33213180:انجــام میگیــرد.
• محــل تســليم پيشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــاوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد
مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .الزم بــه
ذکــر اســت پيشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده شــامل پاکــت لفــاف ،پاکــت الــف و ج بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خيابــان آزادي بــه شــماره
کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحويــل گــردد
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/11/05 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/11/02 :
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شهرداری زاهدان

