
  
 

 (آگهي مناقصه )نوبت دوم

 00 /000/  000/  000 مبلغ به اوليه برآورد مجموع با را زير عمراني هاي عمليات رداري نجف آباد درنظر داردشههه

 شهرداري 0979 سهال  عمراني اعتبارات محل از 79 سهال  بهاء فهرسهت  اسها   بر التفاوت، به ما و تعديل بدون ريال

 :كاران واجد شرايط واگذار نمايدپيمان به زير جدول حسب جداگانه مناقصات صورت به و آباد نجف

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

 همناقص

 ريال 570 / 000 / 000  ريال 3 / 000 / 000 / 000  كمنطقه ي يبهسازي خيابان خرم شرق

 ريال 360 / 000 / 000  ريال 7 /300 / 000 / 000  جمنطقه پن تكميل ميدان ورودي غرب نجف آباد

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 اسناد مناقصه : از واجدين شرايط دعوت مي شود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد  مهلت

به امور  79/ 00/ 00 مهورخ شنبه پنج مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزمه شركت ، تا پايان وقت اداري روز

 .نمايند  قراردادهاي شهرداري نجف آباد مراجعه

 0004044000000مبلغ ضمانت شركت در مناقصه را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره شركت كنندگان بايد 

برندگان  .شههرداري نجف آباد و يا معادل آنرا ضهمانتنامه معتبر بانكي بعنوان ضمانت شركت در مناقصه ارا ه نمايند   

 .ترتيب ضبط خواهد شداول ، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

سهاير اطالعات مربو  به مناقصهه در اسهناد مناقصهه مندرت اسهت و شهرداري نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه      

  .پيشنهادات مختار مي باشد

 يمسعود منتظري نجف آباد                                                                                                                

 دشهردار نجف آبا                                                                                                           

  

  
 


