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 96 – 737  –ب  –الف مىاقصٍ   آگُي

 مىاقصٍ اي را بٍ شرح ذیل بٍ صًرت ػمًمي یک مرحلٍ اي برگسار وماید. وظردارد شركت سُامي آب مىطقٍ اي گيالن در

اسٌاد  کیشوازُ  َستیبِ شسح خدهات  هٌدزج پ الىیدز هحدٍدُ استاى گ شسکت یخدهات گشت ٍ باشزس يیتأه :مًضًع مىاقصٍ -1

  .هٌاقصِ

  15/06/1396 شٌبِچْازلغایت  07/06/1396شٌبِ سِ  : یخ فريش اسىادتار -7

دفتس اهَز  –ساختواى هالی ٍپشتیباًی  -بلَاز اهام خویٌی شسکت سْاهی آب هٌطقِ ای گیالى  –زشت  محل فريش اسىاد: -3

  تدازکات ٍخدهات پشتیباًی

 ًاهِ ٍ یدز قبال ازائِ هعسفٍ  (3ِ آدزس هٌدزج دز بٌد)ب اسٌاد هٌاقصِ با هساجعِ حضَزی هتقاضیاىوحًٌ فريش اسىاد مىاقصٍ :  -4

 الىیاستاى گ يیبٌام توسکص ٍجَُ دزآهد هتفسقِ خصاًِ هع 2170094437006بِ شوازُ حساب زیالی 000،350 یصیٍاز شیف
 گسدد. یه لی( تح3716َ) کد  لیشعبِ گ یًصد باًک هل

دز هحل دبیسخاًِ حساست  25/06/1396 هَزخ  ( زٍش شٌب15ِ:  15ت )ساع یٍقت اداز اىیتا پا : ات پيشىُاداتمُلت تحًیل پاك -5

 هٌطقِ ای گیالى  شسکت سْاهی آب 

 یباًیٍ پشت ی، هال یدفتس هعاًٍت هٌابع اًساًدز  26/06/1396 هَزخ شٌبِیکصبح زٍش  10ساعت  : ازگشایي پاكاتتاریخ ب -6

 د کِ باید بِ یکی اش طسق شیس صَزت پریسد :باش هی زیال 1،527،686،289هعادل :   شركت در مىاقصٍ تضميه -7

هٌطقِ  آب یحسابیزشت بٌام خصاًِ هتوسکص ٍجَُ سپسدُ ذ لیشعبِ گ یًصد باًک هل بایس 2175084401001 ٍازیص بِ حساب الف(

 بابت شسکت دز هٌاقصِ الىیگ یا

هی بایست بِ هدت         اش شهاى بسگصازی هٌاقصِ  ) دز صَزت ازائِ ضواًتٌاهِ باًکی حداقل هدت اعتباز آى ازائِ ضواًتٌاهِ باًکی ب(

 سِ  هـاُ بَدُ ٍ بسای یک دٍزُ دیگس قابل تودید باشد.

 هاُ پس اش  آخسیي هَعد تسلین پیشٌْاد هی باشد . 3 مدت اػتبار پيشىُادات :   - 8

 تیصالح دییباشٌد کِ بسگِ تأ  یثبت شدُ ا یخدهات یشسکت ّا ستیبا یشسکت کٌٌدگاى ه : شرایط كلي شركت كىىدگان -9              

 ًگْدازی فضای سبص ٍ اهَز حول ٍ ًقل ، تعویس ٍ ًگْدازی ساختواى ٍ هاشیي آالت ، خدهات عوَهی ،  هعتبس خدهات              

 ازائِ هَازد ذیل الصاهی بَدُ ٍ ّوچٌیياستاى گیالى دازا  یزا اش ادازُ کل تعاٍى ، کاز ٍ زفاُ اجتواع 1396هسبَط بِ سال  بْسُ بسدازی اش تاسیسات

                  : باشد یه

          

 کپی  برابر  با  اصل آگهی تأسیس  شرکت ، اساسىامه شرکت ، آخریه تغییرات   - 1

 در ريزوامه رسمی با تعییه صاحبان امضای مجاز شرکت         

 گًاهی امضاء مجاز  -3

 د اقتصادی شرکتک – 4 کد شىاسه ملی شرکت  – 2

 َسیىٍ چاپ دي وًبت آگُي بر ػُدٌ برودٌ مىاقصٍ مي باشد . -   11
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