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 پنج شنبه  9 خرداد 1398  شماره 5034 

شهردارى ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 ، پروژه هاى ذیل را از طریق مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجد شرایط 
واگذار نماید.

-داوطلبان مى توانند حداکثر ظرف مدت 12 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد امور قراردادهاى شهردارى ورامین 
مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند. 

(تلفن تماس: 7-36242525 داخلى- 364- 366) 
- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهى و کارشناسى به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود.
- سایر اطالعات و جزئیات در فرم شرایط مناقصه موجود مى باشد.

شهردارى ورامین

ردیف بودجه پروژه
مصوب سال 1398

قیمت بر اساساعتبار (ریال)

خرید آسفالت توپکا 19-0 و 0-12 
(جهت لکه گیرى معابر سطح شهر)

هر تن آسفالت با مناسب ترین قیمت10/000/000/000ردیف 10

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 1)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 2)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 3)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 4)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى در نظر دارد مناقصه به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق طرگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/3/8 مى باشد

- نوع تضمین شرکت در مناقصه مى بایست به صورت ضمانت نامه بانکى و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد.
- شرکتهاى خدماتى میبایست داراى گواهینامه تائید صالحیت و رتبه بندى تعیین شده از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعى باشند.

- مهلت دریافت اسناد مناقصات: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 98/3/12
- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 98/3/22

- تاریخ و ساعت بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/3/23
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد ، انتهاى خیابان فدائیان اسالم ، کدپستى 9173695636 ، تلفن تماس 8-33412024-051 و نمابر: 

051-33435888
- اطالعات تکمیلى در اسناد مى باشد.

- اطالعات تماس سامانه ستاد (راهبرى و پشتیبانى): 021-41934
- جهت کسب اطالعات مى توانید به آدرس سایت هاى زیر رجوع نمایید:

http://iets.mporg.ir :آدرس پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
www.setadiran.ir :(ستاد) آدرس سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

شناسه آگهى: 483065
م الف/ 1642

وزارت راه و شهرسازى
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى

شماره 
مناقصه

گواهینامه و محل اجراموضوع مناقصه
صالحیت مورد نیاز

مبلغ برآورد 
(ریال)

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه (ریال)

خرید خدمات نگهدارى فضاهاى جدید 98/31/22
االحداث پایانه مرزى لطف آباد (نوبت دوم)

پایانه مرزى 
لطف آباد

8/468/043/512423/402/176خدمات عمومى


