
 

  آگُي مىاقصٍ

 شًراي محتزم اسالمي شُز، 99 /03/ 07 مًرخ 99 /563شُزداري وجف آتاد در وظز دارد تٍ استىاد مصًتٍ شمارٌ 

 / 000 تا مجمًع تزآيرد ايليٍ مل تٍ مثلغ شُزداري وجف آتاد را (رٌ  )ساماوذَي ي ونًساسي ميذان امام خميىي  عمليات

 شُزداري تصًرت مىاقصات جذاگاوٍ تٍ پيماوناران ياجذ شزايط 1399عمزاوي سال  اس محل اعتثارات  ريال ،52 /000 / 000

 .ياگذار ومايذ

 مبلغ كل برآَرد بً ريال  مُضُع مىاقصً 
 مبلغ ضماوت وامً شركت در 

مىاقصً بً ريال 
 تُضيحات 

 ساماودٌي ميدان امام 

باغملي -(ري  )خميىي 

 000 / 000 / 000 / 29 

با احتساب تعديل َ مابً التفاَت 
 000 / 000 / 450 / 1 

  براساس فٍرست بٍاء 

ابىيً َ راي َ باود سال 

99 

 تٍيً َ حمل َ اجراي 

سىگ ٌته آباد ميدان 

-(ري  )امام خميىي

باغملي 

 000 / 000 / 000 / 23 

بدَن احتساب تعديل َ مابً التفاَت 
 000 / 000 / 150 / 1 

 بر اساس جدَل 

پيشىٍاد بٍاء 

شزمت مىىذگان تايذ داراي شخصيت حقًقي مستقل ي اساسىامٍ ي رسمٍ ماري مزتثط ي تجُيشات  :شزايط شزمت در مىاقصٍ

اس  (پىج در رشتٍ اتىيٍ  حذاقل پايٍ )تا مًضًع مىاقصٍ تًدٌ ي داراي صالحيت ي رتثٍ تىذي السم  ي ماشيه آالت متىاسة

 .معايوت تزوامٍ ريشي ي وظارت راَثزدي رياست جمًُري تاشىذ

اس ياجذيه شزايط دعًت مي شًد جُت مسة اطالعات تيشتز ي دريافت اسىاد مىاقصٍ، تا : مُلت ي محل دريافت اسىاد مىاقصٍ

تٍ امًر قزاردادَاي شُزداري وجف  99 /05/ 19 مـًرخ َمزاٌ داشته مذارك ي رسمٍ شزمت، تا پايان يقت اداري ريس ينشىثٍ

 .ومايىذ  آتاد مزاجعٍ

 شُزداري 0104544150002شزمت مىىذگان تايذ مثلغ ضماوت شزمت در مىاقصٍ را طي فيش ياريشي تٍ حساب سپزدٌ شمارٌ 

تزوذگان ايل ، ديم ي سًم مىاقصٍ َز گاٌ حاضز تٍ اوعقاد قزارداد  .وجف آتاد ي يا معادل آوزا ضماوتىامٍ معتثز تاوني ارائٍ ومايىذ

 .وشًوذ سپزدٌ آوُا تٍ تزتية ضثط خًاَذ شذ

سايز اطالعات مزتًط تٍ مىاقصٍ در اسىاد مىاقصٍ مىذرج است ي شُزداري وجف آتاد در رد يا قثًل يل يا مليٍ پيشىُادات مختار 

  .مي تاشذ
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