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شهردارى شهر قدس در نظر دارد نسبت به تکمیل ساختمان پارلمان شهر (اجراى نماى سنگى و اسلیمى) با برآورد اولیه 20/000/000/000 ریال 
از طریق مناقصه عمومى و عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت (شرکتهاى داراى حداقل رتبه 5 ابنیه) اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند ظرف مدت 10 روز کارى از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهى که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به 
امور قراردادهاى شهردارى واقع در: شهر قدس ، بلوار انقالب اسالمى ، ساختمان مرکزى شهردارى شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه 

نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملى شعبه شهر قدس 

بانکى  به مبلغ 1/000/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدى یا ضمانتنامه معتبر  اولیه  برآورد  - سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد 
میباشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است.
- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابى HSE از اداره آموزش شهردارى میباشند.

- سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
- پرداخت مبلغ قرارداد به صورت 50 نقد و 50 تهاتر مى باشد.

شرکت اب و فاضالب روستایى استان خراسان شمالى در نظر دارد جهت انجام عملیات مقابله 
و جمع آورى انشعابات غیر مجاز و قطع انشعابات بدهکار در بین 120000مشترك آب روستایى 
در 685 آبادى پراکنده در سطح استان خراسان شمالى  به شرح زیر از طریق مناقصه عمومى 
مناقصه  برگزارى  مراحل  .کلیه  نماید  (ستاد) خریدارى   - دولت  الکترونیکى  تدارکات  و سامانه 
تدارکات  سامانه  طریق  از  پاکات  بازگشایى  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از 
است  الزم   . شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir ادرس  به    ( (ستاد   - دولت  الکترونیکى 
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 . به پیشنهادات واصله ى خارج از 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطالعات فنى مورد نیاز در اسناد مناقصه قابل دسترسى است.
1. تاریخ انتشار اگهى مناقصه نوبت اول98/03/28 و نوبت دوم: 98/03/29

2. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 98/03/28 ساعت 12:00
3. مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه 98/04/03 ساعت 18:00
4.  مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه :98/04/15  ساعت 14:15

اتاق  شمالى  خراسان  آبفار  شرکت  ستاد  صبح   10:00 ساعت   98/04/16  : پاکتها  بازگشایى   .5
جلسات

 pdf تبصره : کلیه اسناد مناقصه و مدارك الزم را شامل پاکات الف ، ب، ج را به صورت فایل هاى 
در سامانه بارگذارى همچنین پاکت مربوط به ضمانت نامه را به دبیرخانه شرکت به ادرس امیریه 

جنوبى کوچه خاور (05832236701 ) تحویل  نمایند . 
- کلیه اسناد در سایت این شرکت: www.abfarnkh.ir  قابل مالحظه مى باشد  .

اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :02127313131 و اداره کل صنعت ، معدن 
و تجارت خراسان شمالى

 با شماره 05832225955داخلى 225 اقاى مروتى 
شناسه آگهى:503838 
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