دگهي فراخوان مناقصه ماومي
(ر ش)98/20

اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي در نظر دارد بر اساس موافقت نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان مركزي به شمااره 077ط 30202اجمراي مایاما
تکاال ساختاان و محوطه سازي كتابخانه مركزي اراک را از طریق سامانه تداركا الکتروناکي دولت با مشخصا زیر را از طریق مناقصه ماومي به پااانکار واجد شرایط واگماار
نااید .كیاه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پاشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركا الکتروناکي دولت (ستاد) بمه ددرس
www.setadiran.irانجام خ واهد شد و الزم است مناقصه گران در صور مدم مضویت قبیي ،مراحل ثبت نام در سایت ماكور و دریافت گواهي امضاي الکتروناکي را جهت شركت
در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/11/29مي باشد.

مهیت زماني دریافت اسناد ارزیابي از سایت :از تاریخ  98/11/29لغایت  98/12/3می باشد.
مهیت زماني ارائه اسناد ارزیابي  :ساعت  12ظهر روز چهار شنبه مورخ  98/12/21می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد ارزيابی:


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



شناسه ملی اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي 14002684528 :

ردیف

حوزه

نام پروژه

محل پروژه

مد

حدود بردورد اولاه پروژه

(ماه)

(ریال)

36

300/000/000/000

مهندسي
1

تکاال ساختاان و محوطه سازي كتابخانه مركزي اراک

و ساخت

نوع قاات پروژه

حدود مساحت زیر بنا

فهرست بها ابناه و

اراک

تاساسا برق و

 18000متر مربع

مکاناک 98

** توضيحات ضروري :
از كليه شركت هاي پيمانکاري كه داراي رتبه بندي متناسب و مرتبط با موضوع پروژه (حداقل  2ساختمان و همزمان  4تاسيسات و تجهيزات)و داراي گواهينام ه ص الحيت
معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين گواهينامه صالحيت معتبر ايمنی از ادارات كل تعاون كار و رفاه اجتماعی می باش ند دع وت بعم ل م ی ي د نس بت ب ه
دريافت اسناد ارزيابی توان اجراي كار و تکميل و عودت در قالب سامانه ستاد اقدام نموده و اصل مدارك را در پاكت الك و مهر ش ده ب ه درس اس تان مرك زي –اراك –
خيابان  15خرداد-ساختمان شماره يک اداره كل راه و شهرسازي كد پستی  3819783116ارسال نمايند.
ضمنا تامين اعتبار پروژه ها به صورت غيرنقدي (اسناد خزانه اسالمی مدت دار) می باشد.
در صورتيکه در اسناد خزانه اسالمی تخصيص يافته امکان پرداخت پيش پرداخت وجود داشته باشد به اين پروژه ها پيش پرداخت تعلق می گيرد.
اطالما سامانه ستاد جهت انجام مراحل مضویت 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.
همچني ن 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

