آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 96/1
اداره كل راه و شهرسازي استان يزد در نظر دارد در راستاي برنامه اجرايي سال  1396ابالغي سازمان ملي
زمين ومسكن مبني بر واگذاري امرحفاظت وحراست از اراضي ،بازديد ميداني از اراضي وپيگيري پرونده هاي
كيفري متعرضين به اراضي ملي  -دولتي در مراجع قضايي و انتظامي و اجراي حكم واقع در شهرهاي مطابق
جدول زير را به مدت يك سال از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي صالحيتدار واگذار نمايد.

مدت
رديف

فعاليت

پيمان
(ماه)

برآورد اوليه

مبلغ تضمين

نوع

( ريال)

(ريال)

تضمين

دولتي درشهرهاي يزد -اشكذر-
1

ميبد -اردكان– مهريز– خاتم
(هرات و مروست)– بافق–بهاباد–
تفت – نير – ابركوه  -مهردشت
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11.300.000.000

565.000.000

طبق آيين نامه تضمين معامالت دولتي

نگهداري و حفاظت از اراضي

توضيحات

داشتن گواهي تشخيص
صالحيت از مركز انتظامي
پليس پيشگيري فا.ا.يزد

 )2تاريخ و مهلت دريافت اسناد مناقصه  :واجدين شرايط مي توانند نسبت به دريافت اسناد مناقصه به
آدرس يزد -خيابان آيت اهلل كاشاني ،خيابان مسكن ساختمان شماره  ، 2دفتر مديريت امالك و حقوقي اداره
كل راه و شهرسازي يزد از تاريخ  1396/03/09لغايت 1396/03/13اقدام نمايند براي كسب اطالعات بيشتر
به پايگاه هاي اينترنتي  http://iets.mporg.irو  http://yazdrud.irمراجعه نماييد.

 )3تاريخ و مهلت تحويل اسناد :مناقصه گر بايد پس از دريافت اسناد و تكميل آنها حداكثر تا پايان وقت
اداري مورخ  1396/03/27ضمن ارسال از طريق سامانه ستاد به صورت دستي به دبيرخانه حراست اداره كل
به نشاني :يزد -صفائيه -خ تيمسار فالحي ساختمان شماره يك اداره كل تحويل نمايند .پاكات پيشنهاد

قيمت در روز دوشنبه مورخ 1396/03/29ساعت  9صبح در كميسيون مناقصه در محل اداره كل ساختمان
شماره يك باز و خوانده مي شود .حضور يكنفر نماينده با معرفي كتبي از طرف شركت در جلسه افتتاح
يشنهادها آزاد است.
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي
امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 1396/03/09
مي باشد.

روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازي استان يزد

