
 ) مرحله دوم ( مناقصهاخوان فر
درنظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای واجدشرایط دعوت بعمل می  بندرگزشهرداری 

 ند .آید که درمهلت مقرر جهت دریافت اسناد شرکت درمناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمای

 مبلغ برآورد اولیه )ریال( موضوع مناقصه ردیف

 
 
1 

مترررر بررره ارتتررراع متوسرررط  70مالتررری بررره طرررول حررردود  -اجررررای دیوارحتررراگتی سرررن ی 
متررررر بررررا پرررری  5/0و در راس دارای عررررر   50/1متررررر کرررره در قاعررررده دارای عررررر   00/3

یررت برررتر متررر برره همررراه لارر  برررداری و ت ب 00/1بتنرری برره ابعرراد دو متررر عررر  و بررا عمررق 
برررا مصرررال  سرررن ی برابرررر دتایرررل پیوسرررت در ماررراورت دادگررررتری طرررر  رود انررره و 

 قرمت های نمایان بصورت نما(

000/000/000/5 
2 

مترررر  50/0مترررر و بررره ضررر امت  90/0مالتررری بررره ارتتررراع  –احررردای دیررروار حتررراگتی سرررن ی 
تتررراع وطنرررا و جترررا کنرررده بررره منظرررور افرررزای  ار -مترررر در رود انررره گرررز 500و بطرررول حررردود 

 دیواره بر روی دیواره موجود جهت ایااد جان پناه )دو طر  نما(

3 
تررررمیی دیرررواره موجرررود رود انررره جترررا کنرررده برررر اسررراس حاررری مترررر م عررر  دیرررروار 

سرررانتیمتر برررا اسرررتتاده از سرررن  دیررروار  70بمرررراحت حررردود ی صرررد مترررر مربررر  و بعمرررق 
 موجود

از طریق سامانه تدارکات ال ترونی ی دولت )ستاد(به   18/04/99روز  ت اسنادمناقصه از تاریخ انتشار تامهلت دریاف
 www.setadiran.irآدرس :

اناام  واهد  از طریق سامانه ستاد هاتارائه پیشنهادقیمت وبازگشایی پاککلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادتا -3
 امالت اناام  واهد شد.در کمیریون مع 30/12راس ساعت  08/05/99شد، تاریخ بازگشایی پاکتها 

  واهد بود . 08/05/99روز گهر  12مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت -4
شرکت کنندگان در مناقصه م لف هرتند کلیه اسناد ومدارک موردنیاز بهمراه اسنادمناقصه را در سایت سامانه ستاد -5

به واحد ذیحرابی شهرداری تحویل نمایند  07/05/99بارگذاری واصل ضمانتنامه بان ی را تا قبل از پایان وقت اداری روز 
 .درغیر اینصورت شهرداری تعهدی در صوص قیمت پیشنهادی ندارد.

 .شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات م تار است  -6
 سایر اطالعات دراسنادمناقصه درج گردیده است . -7


