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آگهی مناقصه

شرکت  /موسسه محترم
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد پروژه دیوار کشی اراضی خود در منطقه سرخرود
مازندران در حدود  2000متر طول و هر متر شامل مشخصات ذیل از طریق مناقصه به متقاضیان واجد شرایط
با داشتن صالحیت پیمانکاری مرتبط با ظرفیت کار مجاز واگذار نماید.
 -1پی کندن به عمق حداقل  60تا  80سانتی متر
 -2اجرای بتن مگر به عرض  80سانت وارتفاع  10سانت با بتن مگر (عیار  150کیلوگرم سیمان
درمترمکعب)
 -3اجرای پی بتن آرمه به ابعاد  40*60با شش آرماتور طولی آجدار  14وخاموت آجدار  10به فواصل 20
بیست سانتی متر
 -4اجرای دیوار بتن آرمه به طول های ( 4چهار متر و ارتفاع 1/20متر) و ضخامت  10سانتی متر
 -5اجرای ستون وپایه فلزی بفواصل هر چهار متر وزیر ستونی مربوطه دارای اتصاالت به ارتفاع  230سانتی
متر
 -6تهیه و نصب نرده باقاب بندی از پروفیل های  6*4و  4*4و شبکه توری با چشمه های  4*4به
ضخامت  4میلی متر در فواصل  4متر طول
 -7تهیه ونصب حفاظ ایمنی انتهای دیوار (شاخ گوزنی نیزه شکل با تراکم فاصله ای  8سانتی متر) درتمامی
طول
 در صورت نیاز به پی سازی اضافی بصورت مگر ضخیم و یا سنگ چین اجراء میگردد وهزینه طبق
قیمتهای ردیفهای فهرست بهاء پایه  1396با  %25بیست وپنج درصد ضریب افزایشی (در حریم ده
درصدی افزایش کل مبلغ پیمان) پرداخت می گردد.
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آگهی مناقصه

 -8مدت آگهی از تاریخ  1396/07/13به مدت  6روز تعیین میگردد.
 -9متقاضیان می بایست پیشنهاد قیمتی خود را بصورت کتبی در (پاکت الف) و تضمین مناقصه
در (پاکت ب) بصورت سربسته تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1396/07/18به دفتر
مرکزی شرکت به نشانی  :تهران ،خیابان پاسداران خیابان شهید سوری نبش کوچه رام پالک 5
طبقه دوم مرکزی ارسال و رسید دریافت نمایند .پیشنهادات رسیده روز چهارشنبه مورخ
 1396/07/19راس ساعت  10صبح با حضور اعضای کمیسیون معامالت و یا نمایندگان شرکت
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی بازگشایی خواهد شد.
 -10حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد می باشد.
 -11به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و بعد از موعد مقرر رسیده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -12شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
 -13کلیه هزینه های چاپ آگهی ،کسورات و عوارض احتمالی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -14میزان سپرده شرکت در مناقصه  10درصد از مبلغ کل پیشنهادی خواهد بود که بایستی به صورت
تضمینات معتبر بانکی به همراه پیشنهادات ارائه گردد .مبلغ تضمین در مناقصه به عنوان ضمانت
اجرا و در صورت انصراف شرکت کننده مناقصه و یا احراز عدم توانایی و اقدام به موقع برنده مناقصه
جهت موضوع مناقصه مذکور در این دستورالعمل به نفع برگزار کننده مناقصه ضبط و مناقصه تجدید
برگزار می گردد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه را ندارد.
 متقاضیان می بایست اطالعات تکمیلی فرم الف (پیشنهاد قیمت) تکمیل و به همراه مدارک شناسایی
مربوط به شرکت خود ارسال نمایند.
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پیشنهاد قیمت (فرم الف)

به  :شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
موضووو  :اموویم پیشوونهاد قیمووت آگهووی مناقصووه نوبووت دوم بووه شوومار  26834مووور
( 1396/07/13درج در روزنامه اطیمات)

احترامااااا اینجانااااب /اینجانبااااان  ......................................صاااااحبان امضااااا شرکت/موسسااااه ................
باااه شاااماره پرواناااه /ثبااات  ....................باااه مااادیریت آقاااای /خاااانم  ....................فرزناااد ...............
متولااااااااد  ................ ...صااااااااادره  ....................دارای شااااااااماره شناساااااااانامه ...................کااااااااد
ملاااای ....................................بااااا مطالعااااه شاااارایط شاااارکت در مناقصااااه و قبااااول آن مبلااااغ کاااال
پیشااانهادی خاااود را جهااات انجاااام پاااروژه دیاااوار کشااای اراضااای آن شااارکت در منطقاااه سااارخرود
مازنااادران را باااا اطاااالع کامااال از جمیاااع شااارایط و عوامااال موجاااود و باااا احتسااااب کلیاااه هزیناااه هاااا،
مالیاااااااات بااااااارارزش افااااااازوده و غیاااااااره  .......................................................ریاااااااال وباااااااه
حروف.............................................................................ریااااال بااااا اطااااالع ،آگاااااهی و قبااااول تمااااامی
شرایط آگهی مناقصه و قرارداد اعالم می دارم.
آدرس شرکت/موسسه:
شماره تماس:

محل مهر و امضاء

رونوشت :
...

