
 

  (نوبت دوم)آگهي تجديد مناقصه

شوراي محترم اسالمي شهر، عمليات  1033 /11/  23 مورخ 3582 شماره  شهرداري نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه

با مجموع برآورد  نجف آباد را دو شهرداري آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه خريد ، حمل و پخش

ما به التفاوت قير ،حسب مدارك موجود در مدارك  ريال بدون تعديل و با احتساب 82 /936/  034 / 053به مبلغ  اوليه

پيمانكار واجد  به جدول پيشنهادي كارفرما دو و بر اساس شهرداري منطقه 1031 عمراني سال مناقصه ، از محل اعتبارات

 .شرايط واگذار نمايد

بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل و اساسنامه و رزومه كاري مرتبط و شركت كنندگان  :شرايط شركت در مناقصه

با موضوع مناقصه بوده يا داراي كارخانه توليد آسفالت و داراي صالحيت و رتبه بندي  تجهيزات و ماشين آالت متناسب

ت كنندگان در مناقصه شرك)سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشند از( پنج در رشته راه و ترابري  حداقل رتبه)الزم 

 (بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند

از شركتهاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطالعات :   مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت

به  1031 /38/ 32مـورخ روز يكشنبه بيشتر و دريافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شركت، تا پايان وقت اداري

/  38 /  34 و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روزپنج شنبه مورخ امور قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه

 .به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند 1031

مانت شركت در مناقصه را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره ريال بابت ض 3/  433/  333/  333شركت كنندگان بايد مبلغ 

شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي بعنوان ضمانت شركت در مناقصه ارائه  3130800183333

 .بط خواهد شدبرندگان اول ، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ض .نمايند

ساير اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار 

  .مي باشد
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