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آگهی فراخوان عمومی يک مرحله ای
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اسنادمناقصه شامل برآورداولیه وشرائط عمومی واختصاصی را ازتاریخ  9302/90/82تا تاریخ  9302/99/98ازطریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.irدریافت وباتوجه به مندرجات اسنادمناقصه مدارک لازم را شامل پاکات( الف،ب وج) تهیه وبه صورت
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احداث مخزن بتنی ذخیره آب
 911متر مکعبی و تهیه و اجرای
18/2/7777

خط انتقال آب بطول  1911متر

2118113931111199

7139117131717

در منطقه عشایری دشتک قراچه

چهار
ماه

30117711111

صلاحیت در رشته آب و
صلاحیت ایمنی

18/1/28

92:11

تا ساعت 92:11
مورخ 18/91/12

18/91/92

92:11

18/91/97

8:11

شهرستان کازرون
عملیات اجرائی خط انتقال آب
18/2/8718

بطول  7811متر در منطقه
عشایری پلاک فخریه شهرستان

2118113931111192

1111711831011

چهار
ماه

21117311111

صلاحیت در رشته آب و
صلاحیت ایمنی

18/1/28

92:11

تا ساعت 92:11
مورخ 18/91/12

18/91/92

92:11

18/91/97

8:31

اقلید
عملیات اجرائی تهیه و اجرای
خط انتقال و شبکه داخلی آب
18/2/7777

بطول  92111متر در منطقه

2118113931111193

92110117371738

عشایری جنگل شدید

چهار
ماه

02811221111

صلاحیت در رشته آب و
صلاحیت ایمنی

18/1/28

92:11

تا ساعت 92:11
مورخ 18/91/12

18/91/92

92:11

18/91/97

1:11

شهرستان سروستان
عملیات اجرائی تهیه و اجرای
18/2/7778

خط انتقال آب بطول  0111متر در
منطقه غرب چهار طاق شهرستان

2118113931111197

7173211231129

چهار
ماه

38010271111

صلاحیت در رشته آب و
صلاحیت ایمنی

18/1/28

92:11

تا ساعت 92:11
مورخ 18/91/12

18/91/92

92:11

18/91/97

1:31

جهرم

 لازم به ذکراست که سپرده شرکت درفرآیند ارجاع کار ( با تاریخ اعتبار حد اقل چهار ماه )میبایست درپاکت لاک ومهر شده تا ساعت  92روز پنج شنبه مورخ  9318/91/92به اداره کل امورعشایرفارس تحویل داده شود. پیشنهادهای واصله راس ساعتهای اعلام شده در جدول فوق درکمیسیون مناقصه  :به نشانی شیراز خیابان فلسطین تقاطع هدایت اداره کل امورعشایرفارس طبقه دوم سالن جلسات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی  ،بررسیونتیجه متعاقبا اعلام خواهدشد.
 -حضور مناقصه گر یا نماینده معرفی شده در کمیسیون بلامانع است.

 هزینه درج آگهی ها درروزنامه به عهده برندگان مناقصه میباشد . مدت اجرای پروژه ها سه ماه میباشد.اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسنادمناقصه وارائه پاکت های الف
آدرس :شیراز خیابان فلسطین تقاطع هدایت اداره کل امور عشایر فارس تلفن  17932311111ودورنگار 17932313122
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه ( ) www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

