
 آگهي مناقصه

 ريال  7 / 000/  000/  000 مبلغ به اوليه برآورد مجموع با را زير عمراني هاي عمليات شهرداري نجف آباد درنظر دارد

 مناقصااات صااورت به و آباد نجف شااهرداري 7937 سااال عمراني اعتبارات محل از التفاوت به ما و تعديل بدون

 :نمايد واگذار شرايط واجد پيمانكاران به زير جدول حسب جداگانه

 (مبلغ برآورد كل )ريال  موضوع مناقصه
مبلغ ضمانت شركت در  

 مناقصه

 منطقه يك بهسازي خيابان خرم شرقي
 ريال 3 / 000 / 000 / 000 

 ريال 590 / 000 / 000  79بر اساس فهرست بهاء سال 

 منطقه سه خريد و حمل پخش آسفالت معابر 

 ريال 4 / 000 / 000 / 000 

بصورت تني و بر اساس كمترين قيمت 

 شنهاديپي
 ريال 000 / 000 / 000 

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

تجهيزات و ماشين آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و داراي صالحيت و رتبه بندي الزم ) حداقل پايه پنج در رشته 

 راه و ترابري ( از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند.

و محل دريافت اساناد مناقصاه : از واجدين شارايط دعوت مي شود جهت كسب ااالعات بي تر و دريافت اسناد     مهلت

به امور  37/ 00/ 07 مااااور  شاانبه پنج مناقصااهب با همراه داشااتن مدارر و رزمه شااركت ب تا پايان وقت اداري روز

/ 00/ 70  نبه مور ا پايان وقت اداري روز يكقراردادهاي شاهرداري نجف آباد مراجعه و پي نهادات وود را حداكرر ت 

 به دبيروانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند .  37

 0700000700000شاركت كنندگان بايد مبلغ ضامانت شركت در مناقصه را اي فيو واريزي به حساس سدرده شماره   

رندگان اول ب ب مانت شركت در مناقصه ارائه نمايند .شهرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكي بعنوان ض

 دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد ن وند سدرده آنها به ترتيب ضبط وواهد شد.

ساااير ااالعات مربوب به مناقصااه در اسااناد مناقصااه مندرش اساات و شااهرداري نجف آباد در رد يا قبول ي  يا كليه   

  پي نهادات مختار مي باشد.

 مسعود منتظري نجف آبادي                                                                                                                

 شهردار نجف آباد                                                                                                             


