فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ردیف

شماره
مناقصه

آخرین مهلت ارائه پاکت

مدت
شرح مناقصه

مبلغ براورد(ریال)

زمان

فهرست بها

مبلغ تضمین(ریال)

اجرا

طبس-اصفهان(محدوده
1

98/44

2

98/45

جلسه
کمیسیون مناقصه

ساعت 12روز

ابنيه فنی باند دوم محور

)583+50وعمليات تكميل

اسناد از سامانه

بارگذاری اسناد در
سامانه

عمليات خاکی،آسفالت و

کيلومتر33+007الی

مهلت زمانی دریافت

ارزیابی و پیشنهاد قیمت و

تاریخ و زمان برگزاری

سه شنبه

راه و باند
499/000/000/000

36ماه

محدوده0+000الی+007

فرودگاه
1398

12/000/000/000

(تجميعی)

مورخ

ساعت  14روز

ساعت 9صبح روز

99/01/05الی

شنبه

يك شنبه

ساعت  14روز

مورخ 99/01/23

مورخ 99/01/24

شنبه

33

مورخ 99/01/09

با ارزيابی کيفی

ساعت 12روز
تكميل کارهای باقيمانده
ساختمان اداره آموزش و
پرورش بيرجند
با ارزيابی کيفی

149/687/000/000

24ماه

ابنيه و

سه شنبه

تاسيسات

مورخ

ساعت  14روز

ساعت 30:9صبح روز

99/01/05الی

شنبه

يك شنبه

برقی

ساعت  14روز

مورخ 99/01/23

مورخ 99/01/24

سال98

شنبه

مكانيكی و

5/000/000/000

مورخ 99/01/09
آدرس کارفرما :بیرجند  -انتهای خیابان شهید آوینی -میدان راه و شهرسازی -روبروی صدا و سیما  -تلفن05632238000:داخلی243
آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری -سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق  111تلفن05632221220:
اداره ارتباطات و اطالع رسانی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

