آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مشارکت در ساخت شماره 98/17
سازمان ملی زمین ومسکن در نظر دارد پروژه ذیل رادر قالب مشارکت از طریق ادارات کل راه وشهرسازی محل پروژه در سراسر
کشور با برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.
-1احداث پروژه مسکونی –تجاری کوی باغ خلج اراك ( 240واحدی)
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  98/11/2می باشد.
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت :از تاريخ  98/11/2لغايت  98/11/8می باشد.
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد  :ساعت  12ظهر روز چهارشنبه مورخ  98/11/23می باشد و بعد از زمان مذکور هيچگونه
پيشنهادی پذيرفته نخواهد شد .
زمان بازگشايی پاکتها  :پاکتهای الف و ب مورخ  98/11/26ساعت 10صبح و پاکتهای ج مورخ  98/11/27ساعت  10صبح
می باشد.
*کليه سرمايه گذاران حقيقی و حقـوقی دارای توان مالی و مديريتی که از افراد حقيقی يا حقوقی دارای صالحيت فنی (
انبوه سازی يا پيمانکاری) استفاده می نمايند و يا سازندگان حرفه ای صالحيت دار که دارای توان مالی و مديريتی باشند
ميتوانند در فراخوان شرکت نمايند .

کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند برای دریافت اسناد و مدارک فراخوان ازطریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس(  )www.setadiranاقدام نمایند والزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی
,مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:


ادرس :استان مرکزی -اراك -خيابان  15خرداد -ساختمان شماره  -1تلفن 08633134562 :کدپستی 3819783116:

ضمنا" اعالم برنده مناقصه باحداقل تعداد يك نفر پيشنهاددهنده قيمت انجام مي پذيرد.

براساس بند "د" تبصره  3الیحه قانونی منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی ،کارکنان دولت از شرکت در این فراخوان منع گردیده اند.
حجم کل سرمایه گذاری:مبلغ  1/224/385/000/000ریال میباشد.
آورده شریك :مبلغ 963/285/000/000ریال می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 18/816/850/000 :ریال که بر اساس آئین نامه تضمین معامالت دولتـی می باشد.
الزم به ذکراست نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کارفقط باید به یکی ازصورتهای زیرباشدودرپاکت الف ارائه شود.
الف)رسید بانکی واریزوجه مذکور به شماره حساب  IR670100004001037106372777نزد بانك مرکزی بنام تمرکز وجه سپرده سازمان ملی
زمین و مسکن با شناسه واریز 929286500122000000000000000022
ب)ضمانت نامه بانکی

