بسمه تعالی

نوبت اول /دوم

آگهی مناقصه عمومی

بنیادمسکن انقالب اسالمی سیستان وبلوچستان در نظر دارد ترمیم زیر اساس ،اجرای آسفالت سرد و اجرای آسفالت گرم بشرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:
مبلغ ضمانت شرکت در

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

محل پروژه

مبلغ برآورد (ریال)

00/00733

ترمیم زیر اساس و اجرای آسفالت سرد

روستای عبدک زهی شهرستان چابهار

0/303/819/050

131/545/810

00/00731

ترمیم زیر اساس و اجرای آسفالت سرد

روستای گنک شهرستان سیب و سوران

0/137/944/930

135/080/043

00/00730

مناقصه (ریال)

ترمیم زیر اساس و اجرای آسفالت گرم

روستای مال علی شهرستان هیرمند

0/464/696/557

100/004/009

00/00730

ترمیم زیر اساس و اجرای آسفالت سرد

روستای ساندک زهی شهرستان چابهار

1/999/166/666

84/439/000

00/00734

اجرای آسفالت گرم

روستای جزینک شهرستان زهک

0/037/789/333

115/098/833

 -1نوع فراخوان :فراخوان عمومی یک مرحله ای
 -2نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :بنیادمسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان
 -3موضوع مناقصه :اجرای طرح هادی روستایی شامل :ترمیم زیراساس ،اجرای آسفالت سرد و اجرای آسفالت گرم و سایر آیتمهای مورد نیاز براساس نقشه هاو مشخصات فنی اجرایی منضم به اسناد
مناقصه.
 -4زمان و محل فروش اسناد مناقصه :از ساعت 7/03روزدوشنبه مورخ  85/10/38لغایت ساعت14روزسه شنبه مورخ 85/10/13
 -5مهلت تحویل پیشنهادات از سوی مناقصه گران  :از مورخ  85/10/11تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ( 85/10/01حداقل 01روز) طبق بند (ب) ماده 01قانون برگزاری مناقصات
 -6محل دریافت اسناد مناقصه :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان وبلوچستان واحد امورقراردادها .
)0-6شر کت کنندگان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس فوق مراجعه نمایند.

–

)2-6واریز مبلغ  011/111ریال وجه نقد به حساب جاری سپهر 3030309737339نزد بانک صادرات شعبه چهارراه رسولی بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیستان وبلوچستان بابت خریدهریک ازاسنادمناقصه
 -7تضمین شرکت در مناقصه  :ضمانتنامه بانکی.
 -8مدت اعتبار پیشنهاد ها :از آخرین روز مهلت ت حویل پیشنهادات به مدت سه ماه (قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگر) معتبر باشد.
 -9تار یخ بازگشایی پاکات( الف،ب و ج)  :ساعت  11،13/03، 13، 8/03 ، 8روز یک شنبه مورخ  1085/10/00در محل سالن جلسات حوزه مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استتان
سیستان و بلوچستان

 -11جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایتهای زیر مراجعه نمایید :جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایتهای  sb.bonyadmaskan.irو پایگتاه ملتی اطتالع رستانی مناقصتات

http://iets.mporg.i

مراجعه فرمایید .تلفن تماس354 - 00003137-13

تاریخ درج آگهی  1085/10/37و 1085/10/39

