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يا سپرده نقدي 

شركت در 

اجرای آسفالت 1
قشالق شاهوردی ،کسانق، نقدوز، دایالر، 

دوشدور ، زند آباد
6,722,676,552337,000,000راه و ترابری4اهر

5,600,014,255280,000,000ساختمان و ابنیه5بستان آبادامرالهاجرای عملیات جدوگذاری و سنگفرش    2

اجرای  آسفالت روستاهای3
 ازبک،ابراهیم سمیع،علیوردی اوشاقی، 

دورمشکانلو، کداخدالو باال، کالله علیا
5,662,093,821284,000,000راه و ترابری4خدا آفرین

3,370,783,975168,550,000ساختمان و ابنیه5کلیبرزربیلاجرای عملیات جدوگذاری و سنگفرش       4

اجرای آسفالت 5
ساروجه ، گل تپه ، آغچه 

کهل،اوخچی،ورجوی،قم تپه، قلعه خالصه
18,091,345,680905,000,000راه و ترابری5مراغه

 اجرای آسفالت 6
 احمد آبادگروس ،طوین، قوشه بالغ،  

دریندرق،  بالوجه ، هلل لو،کندوان ، ،باغجغاز 
9,832,689,294492,000,000راه و ترابری4میانه

اجرای  آسفالت 7
گاوینه رود، غریبدوست،  تیر آباد ،دستجرد، 

 صومعه سفلی ، ورزقان، ،کمرکوه،
8,753,756,576440,000,000راه و ترابری4میانه

اجرای  آسفالت 8
 اره جان، امیر آباد، آغبالغ سفلی، تازه کند 

بکر آباد، جوشین، شرف آباد، قره بالغ ، 
11,738,539,160587,000,000راه و ترابری4ورزقان

3,961,960,430200,000,000ساختمان و ابنیه5هوراندآقبرازاجرای عملیات جدوگذاری  ودیوار حایل سنگی9

 مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كیفي
 (ستاد)      بنیاد مسكن انقالب اسالمي آذربايجان شرقي در نظر دارد  عملیات اجرايي پروژه هاي ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونیكي دولت

كلیه مراحل برگزاري مناقصه ازدريافت اسناد مناقصه و فرم ارزيابي كیفي تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه .برگزار نمايد

  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  www.setadiran.irبه آدرس  (ستاد)سامانه تداركات الكترونیكي دولت 

از كلیه شركتها وپیمانكاران واجد .مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونیكي راجهت شركت در مناقصه محقق سازند

صالحیت و داراي رتبه در رشته مورد نظركه تمايل به شركت در مناقصه دارند دعوت مي شود جهت دريافت  اسناد مناقصه و فرم ارزيابي كیفي تا 

پیشنهادهاي  واصله  .  مي باشد1400/12/16مهلت زماني ارائه پیشنهاد  تا پايان وقت اداري مورخ .   به سايت مذكور مراجعه نمايند1400/12/02تاريخ 

.  در كمسیون مناقصه استان مفتوح خواهد شد1400/12/16 مورخ 14:31راس ساعت 

 به 1400/12/16ضمنا  ارائه تضمین شركت در مناقصه هم توسط سامانه ستاد و هم به صورت فیزيكي مي باشد لذا پاكت الف را تا پايان وقت اداري 

.مابین زيرگذر آبرسان وپارك شمس تبريزي تحويل فرمايید- خیابان فارابي-دبیرخانه بنیاد مسكن انقالب اسالمي استان به آدرس چاي كنار شمالي

 و 021-88969737:     دفتر ثبت نام مركز021-27313131مركز تماس : اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 

در سايت سامانه  -   اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها041-35268459:  دفتر ثبت نام آذربايجان شرقي85193768-021

wwwsetadiranir موجود است” مناقصه گر / پروفايل تامین كننده/ثبت نام“  بخش

-wwwea: تماس يا به سايت بنیاد مسكن به آدرس36595320همچنین جهت كسب اطالعات بیشتر در رابطه با پروژه ها با شماره تلفن 

bmir و يا سايت پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس  :http://ietsmporgirرجوع فرمايند 

                                                                   روابط عمومي اداره كل بنیاد مسكن انقالب اسالمي آذربايجان شرقي


