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 99 – 123  –ب  –الف  مزایده آگهي 

مازاد حاصل از    يمصالح رودخانه ادر نظر دارد    1399قانون بودجه سال    8الن به استناد بند»و« تبصره  شركت سهامي آب منطقه اي گي

لوشان  روگاهي ن  -شهرستان رودبار  رودخانه شاهرود در محدوده  يهابازه   يسامانده  از طريق   لي ذ   جدول  با اطالعات مشروحه  برق شهر    را 

  متقاضيان   عمومي يک مرحله اي به مزايده طريق فراخوان  از   1۰99۰۰1۰۷۶۰۰۰۰۰4کترونيکي دولت به شماره فراخوان  سامانه تداركات ال

فراخوان برگزاري  مراحل  كليه  نمايد.  واگذار  شرايط  به   مزايده  واجد  )ستاديران(  دولت  الکترونيکي  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  آدرس  از 

www.setadiran.ir     گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و    مزايدهانجام خواهد شد. الزم است

کي دولت  لکترونيات اكرنه تدامحقق سازند. به پيشنهادهاي واصله خارج از ساما  مزايده   دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شركت در

 . و همچنين به پيشنهادهايي كه بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد

   ۰13 -33۶۶9۰21-9وار امام خميني، تلفن  رشت بل  -گزار : شركت سهامي آب منطقه اي گيالن  مزايده نام و نشاني دستگاه  -1

جنیب  –آيت اهلل ضیيابري  بلوار    -رشت  يبه نشان  ح و سازه شفارودطرمشاور    ناسمهند:  نام و نشاني واحد خدمات مهندسي مشاور  -2

 ( ۰13)  332۶4313و فاكس  (۰13) 332۶2859-۶۰تلفن  - سومطبقه  –بهار  ساختمان ، ليزادهكوچه شهيد ع – زش و پرورشآمو

برق    روگاه ين  -شهرستان رودبار   در محدوده   دشاهرو  هرودخان  يهابازه   ي مازاد حاصل از سامانده   يفروش مصالح رودخانه ا:  مزايده   موضوع  -3

 :    ل ذي  جدول   مشخصات با شهر لوشان 

 ماه  3   :  اولیه پیمان مدت -4

  رد و ياليميک  )   ريال  1،548،125،۰۰۰به مبلغ    / فيش واريزي  نامه بانکيبه صورت ضمانت    :  مزایدهمبلغ و نوع تضمین شرکت در  -5

بايد به نفع كارفرما طبق فرم پيوست اسناد    ضمانتنامه شد و ارائه  مي با  (ريال  يکصد و بيست و پنج هزار و هشت ميليون و  پانصد و چهل  

بل  اعتبار حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد كه براي يک دوره سه ماهه ديگر نيز قا( با مدت  مزايده) ضمانتنامه شركت در  مزايده  

ار باشد،  گردد تمديد  بايه  الزم  مشخصا.  است  ذكر  گيالن   ه  اي  منطقه  آب  شركت  اقتصادي  كد  شامل  ضمانتنامه  دريافت  جهت  الزم  ت 

 مي باشد.  1۷11و شماره ثبت  1۰۷2۰143۷5۷و شناسه ملي شركت    41888۶۶۷89و كد پستي   41135۶488953

 شرایط کلی شرکت کنندگان : -6

 . ته آب باشند در رش معتبر  يمانکاريپ تيصالح ي گواه  يادار  مزايده ركت در جهت ش ستيبايم متقاضيان

 وضعیت نام و مشخصات  ردیف 

مقدار 

تقریبی 

 مصالح 

 )مترمکعب( 

قیمت پایه 

 کارشناسی 

به ازای هر  

مترمکعب 

 )ریال(مصالح 

  کارشناسیپایه قیمت 

 )ریال( کل

تضمین شرکت  مبلغ

 در مزایده

 )ریال(

 ه اي مازاد دخانرو ح المص  1
در وضعيت  

 موجود 
123،85۰ 25۰,۰۰۰ 3۰,9۶2,5۰۰,۰۰۰ ۰۰۰،125،548،1  

 1،548،125،۰۰۰ 3۰,9۶2,5۰۰,۰۰۰ - 123،85۰ مجموع 

http://www.setadiran.ir/
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بصورت كامل را    مزايدهشرايط    (5)بند  دات  مدارک و مستن  ،مزايده گران مي بايست در مرحله ارسال پيشنهادالزم به توضيح است *  
بدليل نقص مدارک و   اشد و در غير اينصورتمي ب  الزامي  د ايرانادر سامانه ست  و بارگذاري آنها  زيابي مستندات ارائه نمايندجهت ار

 .و رد خواهد شد نگرفته قيمت پيشنهادي آنها مورد قبول قرار ،مستندات

   از طریق سامانه : مزایدهتاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد -7
با    1399/ ۰8/۰۷  مورخ    شنبه  سهروز  ح  صب  1۰س ساعت  أر   تيلغا   ۰۷/1399/ ۰1شنبه مورخ    سهروز  صبح    1۰از ساعت    متقاضيان مي توانند 

تمركز وجوه درآمد شركت      51۰1۰۰۰۰4۰۰11۰93۰4۰19854IR( به شماره حساب  الي)چهارصد هزار ر  ال ير  4۰۰،۰۰۰مبلغ    زيوار بنام 

براي دانلود اسناد   www.setadiran.irن به آدرس  يرا اسامانه ستاد  به  مراجعهاز طريق  و همزمان    ينزد بانک مركز  النيآب گ  يسهام

 اقدام نمايند.  مزايده 

را تکميل و ضمن بارگزاري كليه    مزايدهگران مي بايست اسناد  مزايده    :مزایدهیخ، مهلت، محل تحویل و تاریخ بازگشائی اسناد  تار  -8

الکترونيکي دولت  كا در سامانه تدار  مزايده   اسناد و نسبت به ارسال  اقدام نموده    19/۰۷/1399شنبه مورخ  روز  صبح    1۰ساعت      س أرتا  ت 

آب منطقه    يحراست شركت سهام  رخانهيشده به دب  نيي در مهلت مقرر تع  زي( ن  دهيشركت در مزا  ن ي)اصل تضم  فالپاكات الک و مهر شده  

رشت    الن ي گ  يا در  اقين خمي  امام   بلوار   –واقع  رس)ره(  و  پ  افتيدر   ديدام  ر واصل  يها   شنهاد يدارند  ساعتأه  مورخ   روز  12  س    شنبه 

دهندگان در جلسه افتتاح پاكت ج   شنهادياز پ  ک ياز طرف هر    ندهينفر نما  کي حضور دد.  گر  يم  ييبازگشا  دهي مزا  ونيسيدر كم  19/۰۷/1399

 باشد.  ينامه مجاز م  يها با ارائه معرف  شنهاد ي

 . اد مي باشدروز بعد از آخرين موعد تسليم پيشنه 18۰  نهادات :مدت اعتبار پیش -9

از  عالوه بر قيمت كل پيشنهادي  بوده و    دهيبر عهده  برنده مزا  زينوده  افز  بر ارزش  اتيمال  % 9و مقررات موضوعه مبلغ    نيمطابق قوان  -10

 اخذ خواهد شد.  دهي برنده مزا

 مي باشد.  ۰21-41934تلفن مركز راهبري و پشتيباني  ضویت در سامانه :اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل ع -11

 

    013-33660913شماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن :                                                                                   

 WWW.GLRW.IR             آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن :                                                                                   

 WWW.WRM.IR                                   : آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران                                                                                   

 iets.mporg.ir          :        ت     پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصاآدرس اینترنتی                                                                   
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