آگهي فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
(ر /ش)98/18
اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي در نظر دارد مناقصه عمومي انجام پروژه هاي به شرح جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد  .كليه مراحل
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرركت در مناقصره مق رق
سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 98/11/3مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :از تاريخ  98/11/3لغايت  98/11/10می باشد.
مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  12ظهر روز پنجشنبه مورخ  98/11/24می باشد.
زمان بازگشايي پاكتها  :پاكتهاي الف و ب و ج مورخ  98/11/27ساعت 11صبح مي باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:


ادرس :استان مركزي -اراك -خيابان  15خرداد -ساختمان شماره  -1تلفن 08633134562 :كدپستی 3819783116:



شناسه ملی اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي 14002684528 :

الزم به ذكر است نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار فقط بايد به يكی از صورتهاي زير باشد و در پاكت الف ارائه شود .
الف ) رسيد بانكی واريز وجه مذكور به حساب شماره  IR 250100004051063107520569بانك مركزي
ب ) انواع اوراق مشاركت
ج) ضمانت نامه بانكی به نفع كارفرما

رديف

حوزه

نام پروژه

مهندسي
1

2

تعريض و بهسازي مقور ساوه -غرق آباد

تكميل واريانت ميان رودان واقع در مقور رباط مراد -
مقالت

و ساخت
مهندسي
و ساخت

مقل پروژه

ساوه-
غرق آباد
خمين-
مقالت

مدت
(ماه)

برآورد اوليه پروژه (ريال)

18

12/902/489/440

36

23/450/772/254

18

25/800/000/000

مهندسي
3

بهسازي مقور آهنگرا ن-ساروق

4

تكميل مجتمع اداري شهرستان زرنديه

و ساخت

فراهان

مهندسي
و ساخت

نوع قيمت پروژه

تجميعي راه و باند
98

تجميعي راه و باند
98

تجميعي راه و باند
98

مبلغ تضمين شركت در
فرآيند ارجاع كار (ريال)

645/124/472

1/172/538/613

1/290/000/000

فهرست بهاي

زرنديه

12

5/263/157/895

ابنيه،برق،

263/157/895

مكانيك98

5

تكميل ساختمان و اجراي قسمتي از مقوطه هواشناسي
فراهان

مهندسي
و ساخت

فراهان

12

3/238/360/677

سرجمع 98

161/918/034

** توضيحات:
ضمنا تامين اعتبار پروژه ها به صورت غيرنقدي (اسناد خزانه اسالمی مدت دار) می باشد.
در صورتيكه در اسناد خزانه اسالمی تخصيص يافته امكان پرداخت پيش پرداخت وجود داشته باشد به اين پروژه ها پيش پرداخت تعلق می گيرد.
ضمنا اعالم برنده مناقصه با حداقل تعداد يك نفر پيشنهاد دهنده قيمت انجام می پذيرد.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس27313131 :
دفتر ثبت نام  85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،در سايت سامانه  www.setadiran.irبخش "ثبت نام /پروفايل تامين كننده /مناقصه گر" موجود است.
همچنين متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به اداره پيمان و رسيدگي و يا به سايت اينترنتي اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي به
نشاني.WWW.markazi.mrud.ir

