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ر :
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اداره ل راه و سازی ا تان د

وزارت راه و سازی

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ٩٦/٢
اداره كل راه و شهرسازي استان يزد در نظر دارد در راستاي برنامه اجرايي سال  ١٣٩٥و ١٣٩٦شركت مادر
تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ،انجام پروژه زير را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به شركتهاي
صﻼحيتدار واگذار نمايد.
مدت
رديف

فعاليت

پيمان
)ماه(

برآورد اوليه
) ريال(

مبلغ تضمين
شركت در
مناقصه)ريال(

١

جدول و آسفالت برخي

معابر منطقه اسكان)جاده

٦

فرودگاه(

٩,٩١٨,٣١١,٨١٩

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

تضمين

طبق آيين نامه تضمين معامﻼت دولتي

زير سازي ،نصب سنگ

نوع

توضيحات

رشته :راه و ترابري

 (٢تاريخ و مهلت دريافت اسناد مناقصه :واجدين شرايط مي توانند نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس
صفائيه -خ تيمسار فﻼحي ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي از تاريخ  ١٣٩٦/٠٣/١٣لغايت
١٣٩٦/٠٣/١٨اقدام نمايند .براي كسب اطﻼعات بيشتر به پايگاههاي اينترنتي  http://yazdrud.irو
 http://iets.mporg.irمراجعه نماييد.

سا مان ماره  : ۱د ی  - ۸۹۱۶۸۴۶۸۸۴ت ن-۸۲۴۹۵۶۱ت ن پا خ و  - ۸۲۵۹۷۹۷دور و س ۸۲۴۶۵۵۶– ۸۲۴۰۹۲۲
سا مان ماره  :۲د ی - ۸۹۱۵۶۴۳۱۳۱ت ن  ۶۲۳۶۱۹۶ا ی  - ۶۲۳۶۲۰۰دور و س ۶۲۳۰۰۹۳
ساما اطﻼع رسا ی ویای  - ۱۴۱ﺖ ال رو ی ی -info@yazdrud.ir:سا ا ر ی www.yazdrud.ir:

وری اسﻼ ی ا ان

وزارت راه و سازی

اداره ل راه و سازی ا تان د

ماره :
ر :
ﺖ:

 (٣تاريخ و مهلت تحويل اسناد :مناقصه گر بايد پس از دريافت اسناد و تكميل آنها حداكثر تا پايان وقت اداري
مورخ  ١٣٩٦/٠٣/٢٩ضمن ارسال از طريق سامانه ستاد ،اسناد مذكور را به صورت دستي به دبيرخانه حراست
اداره كل به نشاني :يزد -صفائيه -خ تيمسار فﻼحي ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي تحويل
نمايند .پاكات پيشنهاد قيمت در روز سه شنبه مورخ ١٣٩٦/٠٣/٣٠ساعت  ٩صبح در جلسه كميسيون مناقصه
در محل ساختمان شماره يك اداره كل باز و خوانده مي شود .حضور يك نفر 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 ﻻزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي
الكترونيكي راجهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  ١٣٩٦/٠٣/١٣مي باشد.

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان يزد

سا مان ماره  : ۱د ی  - ۸۹۱۶۸۴۶۸۸۴ت ن-۸۲۴۹۵۶۱ت ن پا خ و  - ۸۲۵۹۷۹۷دور و س ۸۲۴۶۵۵۶– ۸۲۴۰۹۲۲
سا مان ماره  :۲د ی - ۸۹۱۵۶۴۳۱۳۱ت ن  ۶۲۳۶۱۹۶ا ی  - ۶۲۳۶۲۰۰دور و س ۶۲۳۰۰۹۳
ساما اطﻼع رسا ی ویای  - ۱۴۱ﺖ ال رو ی ی -info@yazdrud.ir:سا ا ر ی www.yazdrud.ir:

