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اداره کل راه و شهرسازى استان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل راه و شهرسازى استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد  عملیات اجرایى پروژه هاى ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات 
، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهاى واجد صالحیت دعوت 
مى گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

1- دستگاه مناقصه گزار و نشانى: اداره کل راه و شهرسازى استان کهگیلویه و بویراحمد ، یاسوج ، ضلع جنوبى میدان شهید فهمیده
 http://tender.bazresi.ir :و سامانه ثبت معامالت سازمان بازرسى کشور http://iets.mporg.ir :2- آدرس سایت الکترونیکى مناقصات
3- زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهى از سایر شرایط: از تاریخ 98/3/22 لغایت 98/3/26 ساعت 14:15 از طریق سامانه ستاد به آدرس

 www.setadiran.ir قابل دریافت مى باشد.
4- مناقصه گران مى بایست پاکات اسناد و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا ساعت 14:15 مورخ 98/4/5 بصورت الکترونیکى در سامانه ستاد و به صورت 
فیزیکى به اداره حراست اداره کل راه و شهرسازى واقع در یاسوج ، ضلع جنوبى میدان شهید فهمیده ، دبیرخانه حراست تحویل و رسید دریافت دارند.
5- جلسه کمیسیون بازگشایى مناقصه مورخ 98/4/6 راس ساعت 8:00 صبح تشکیل مى گردد. از کلیه مناقصه گران و یا نماینده رسمى آنها جهت 

شرکت در جلسه بازگشایى پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل مى آید.
6- تنها پیمانکارانى میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتى www.sajar.mporg.ir داراى اعتبار 
باشد. پرینت صالحیت شرکت باید از سایت مذکور تهیه گردیده و روى پاکت اصلى مناقصه (لفاف اصلى) نصب گردد بطوریکه پیش از بازگشایى قابل 

رویت و بررسى باشد.
7- الزم است ضمانت نامه شرکت در مناقصه در پاکت الف ، اسناد شرکت در پاکت ب، پیشنهاد قیمت و آنالیز بها در پاکت ج ، هر سه پاکت فوق الذکر 

الك و مهر و همه پاکتها در لفاف مناسب الك و مهر شده به اداره حراست تحویل نمایند و به همین صورت در سامانه ستاد ارائه گردد.
8- مناقصه گران مکلفند نسبت به تکمیل اسناد مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهى هاى الزم درخواستى اداره کل راه و شهرسازى ، که در چک 
لیست منضم به اسناد مناقصه درج گردیده اقدام نمایند. در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد درخواستى مسئولیت به عهده مناقصه گر مى باشد.

9- مدت اعتبار پیشنهادات از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به مدت 3 ماه مى باشد و قابل تمدید تا  سه ماه دیگر مى باشد.
10- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.

آگهى نوبت اول 98/3/22 ، آگهى نوبت دوم: 98/3/23

برآورد اولیه بر محل اجراکمیت و کیفیتشرح پروژهردیف
مبناى فهرست بهاى 
راه و باند (ریال)

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مناقصه (ریال)

حداقل صالحیت 
مورد نیاز

احداث و بهسازى و آسفالت راههاى روستایى 1- 1
دیشموك – مله خرسک – بنارى – مورخانى 2- 
دیشموك به (چندار) سرگچ 3- راه روستایى مازه 
فرج اسفندان 4- راه روستایى رود سمه – پاتاوه 
رود سمه (یک مرحله اى) (تجدید مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى13822690069692000000کهگیلویه

بهسازى و آسفالت راه روستایى 1- پشتکوه جلیل 2
(چات- باد هوا – على آباد – آب تاگ – چشمه 
دره – آبچناران) 2- بلوط کاروان (یک مرحله اى) 

(تجدید مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى12478610097624000000بویراحمد

بهسازى و آسفالت راههاى روستایى دنا (1- قنات 3
– میرزاعلى – میرزاقلى 2- بایتا جالله 3- کت 
سیاه) (یک مرحله اى) (تجدید مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى11722910539587000000دنا

بهسازى و آسفالت راه روستایى 1- آبچنداران 4
شهدالى 2- چال شاهین (یک مرحله اى) (تجدید 

مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى10927658554547000000بویراحمد

بهسازى و آسفالت راه روستایى 1- بید انجیر 2- 5
چاسخوار (یک مرحله اى) (تجدید مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى12582283061630000000چرام

بهسازى راه فرعى گچساران - بابا کالن -6
 بى بى حکیمه (کمربندى بابا کالن) (یک مرحله 

اى) (تجدید مناقصه)

عملیات راهسازى راه 
روستایى به طول تقریبى 
1 کیلومتر مطابق برآورد و 
نقشه هاى اجرایى

رتبه 5 راه و ترابرى2561471939129000000گچساران

مناقصه گزار : سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید 
موضوع مناقصه: عبارتست از اجاره 20 دستگاه خودروي سواري پژوپارس ، پژو405، سمند وال نود 

که همه خودروها مى بایست مدل 94 به باال و با راننده باشد. 
تبصره:

1- تعداد چهارده دستگاه خودرو سوارى پژوپارس ، پژو405، سمند وال 90 جهت جهادکشاورزى 
استان

2- تعداد دو دستگاه خودرو سوارى پژوپارس ، پژو405، سمند وال 90 جهت مدیریت جهاد کشاورزى 
شهرستان بویراحمد

3- تعداد دو دستگاه خودرو سوارى پژوپارس ، پژو405، سمند وال90 جهت مدیریت جهاد کشاورزى 
شهرستان کهگیلویه

جهاد  مدیریت  جهت   90 وال  سمند  پژو405،   ، پژوپارس  سوارى  خودرو  دستگاه  دو  تعداد   -4
کشاورزى شهرستان گچساران

-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایى 
www.setadiran.irپاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
ــ مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/3/21لغایت 98/3/28  

 www.setadiran.irــ محل  دریافت  اسناد :سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
وجه  در  معتبر  بانکى  نامه  ضمانت  صورت  به  ریال   432000000 مناقصه   در  شرکت  تضمین  مبلغ 

سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد
ــ مهلت تحویل پاکات از تاریخ98/3/29تاآخر وقت ادارى98/4/10 در سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)   
ــ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  روزسه شنبه مورخه 98/4/11  راس ساعت9صبح در محل سالن 

جلسات ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشد.   
ــ سازمان جهاد کشاورزى در رد یا قبول پیشنهاد دهندگان مجاز میباشد. از نمایندگان شرکتها و 

پیمانکاران در روز بازگشائى مناقصه دعوت به عمل مى آید  .
ــ  هزینه دو نوبت آگهى مناقصه و در صورت تجدیدآگهى در روزنامه ، به  عهده  برنده  مناقصه  

مى باشد . 
 تلفن تماس (09171412034 مطهرى زاده) 
نوبت اول:98/3/22      نوبت دوم: 98/3/26

( واگذارى امور حمل ونقل وماموریت هاى درون شهرى 
وبیرون شهرى کارکنان وشهرستانهاى تابعه)

 چهارشنبه  22 خرداد 1398  شماره 5043 


