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 یک شنبه  5 خرداد 1398  شماره 5031 

استاندارى استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد به استناد قانون برگزارى مناقصات نسبت به انجام مناقصه 
عمومى (دو مرحله اى) مطابق شرح ذیل اقدام نماید:

1-دستگاه مناقصه گذار و نشانى: یاسوج- میدان امام حسین (ع) استاندارى استان کهگیلویه و بویراحمد- تلفن: 
074 -3323508

2- زمان مهلت و نشانى دریافت و تحویل اسناد:
1-2-متقاضیان مى توانند از تاریخ 1398/3/1 لغایت 1398/3/7 با مراجعه به سامانه ستاد اسناد مناقصه را دریافت 

نمایند.
بازدید  از  ادارى 1398/03/19 مهلت دارند که پس  پایان وقت  تا  2-2-دریافت کنندگان اسناد مناقصه حداکثر 
محلى با هماهنگى قبلى، پیشنهادات خود را برابر اسناد مناقصه عالوه بر بارگزارى در سایت الکترونیکى دولت 

(ستاد) به حراست استاندارى استان کهگیلویه و بویراحمد تحویل و رسید دریافت نمایند.
3- تاریخ و محل بازگشایى پاکات: جلسه مناقصه رأس ساعت 10 صبح مورخ 1398/03/20 در محل دفتر معاونت 

هماهنگى امور عمرانى استاندارى برگزار خواهد شد.
4-مناقصه به صورت دو مرحله اى بوده و شرکت کنندگان، در مناقصه بر اساس اسناد ارزیابى صالحیت امتیازدهى 
براى  ارائه اسناد مناقصه هیچگونه حقى  شده و در صورت احراز شرایط پاکت قیمت آنها گشوده خواهد شد و 

شرکت کنندگان در مناقصه و متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
میزان  به   1394/09/22 مورخ  123402/ت50/659/ه  بخشنامه  مطابق  مناقصه  در  شرکت  تضمین  5-مبلغ 
آن  اصل  فوق،  بخشنامه  استاندارد ضمیمه  فرم  بانکى طبق  مى باشد(بصورت ضمانتنامه  ریال   7/184/671/668

تحویل حراست استاندارى شود تصویر آن در سامانه ستاد بارگزارى شود.)
6-شرکت کنندگان مى بایست گواهى تأیید امضا مجاز از دفاتر اسناد رسمى ارائه نمایند.

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
برنده  عهده  بر  مناقصه)  تجدید  و  اولیه  هاى  آگهى  (هزینه  پروژه  به  مربوط  روزنامه  آگهى  هزینه هاى  کلیه   -8

مناقصه مى باشد.
9-ارسال از طریق فکس، ایمیل و غیره قابل قبول نمى باشد.

آگهى در سایت www.setadiran.ir به شماره 2098000212000001 قرار گرفته است.
تاریخ انتشارات نوبت اول: 98/3/2
تاریخ انتشارات نوبت دوم: 98/3/5

اداره کل نوسازى مدارس استان کرمان در اجراى آیین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى 
مناقصات در نظر دارد تجهیزات به شرح ذیل را با روش مناقصه عمومى دو مرحله اى از تولید 
کنندگان و شرکت هاى واجد شرایط خریدارى نماید. لذا از متقاضیان دعوت میشود از تاریخ 

چاپ فراخوان نوبت اول به مدت 3 روز به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

شناسه آگهى 479080

اداره کل نوسازى مدارس استان کرمان

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى راهسازى خیابان شهداى زیدى ، ورودى بلوار خزاق و خیابان الزهرا ، طاهر آباد 
و بلوار قطب راوندى مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 850/000/000 (هشتصد و پنجاه میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با 
اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه شهردارى کاشان

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/3/23 از اداره پیمان و رسیدگى ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا 
تاریخ 98/03/25 و بازگشایى پاکتها در مورخ 98/3/26 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.

- هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه 
ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.

- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن : 8- 031-55440055 

شهردارى کاشان


