
شهرستانروستاشرح عملیاترديف
شماره 

مناقصه

رتبه مورد 

نیاز

مبلغ برآورد 

(ريال)اولیه

ضمانت نامه بانكي 

يا سپرده نقدي 

شركت در 

4,801,382,140241,000,000راه و ترابری11273اسکوتیمورلواجرای آسفالت1

6,692,209,976335,000,000ساختمان و ابنیه11274اسکوکله جاهاجرای جدولگذاری و سنگفرش2

5,166,448,232260,000,000راه و ترابری11275جلفاارسیاجرای عملیات آسفالت3

6,009,201,522301,000,000ساختمان و ابنیه11277سرابکندواناجرای عملیات جدولگذاری وسنگفرش4

6,156,221,899308,000,000راه و ترابری11278عجبشیریایچیاجرای دیوار ساحلی یایچی5

5,158,707,489260,000,000ساختمان و ابنیه11279مرندگلجاراجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی6

4,925,181,234247,000,000راه و ترابری11280ملکانقاشقچیپیاده روسازی و آسفالت-اجرای عملیات جدولگذاری7

4,577,364,300229,000,000راه و ترابری11281ملکانقره گلاجرای عملیات آسفالت8

4,984,052,968250,000,000ساختمان و ابنیه11282ورزقانمزرعه شادیاجرای عملیات جدولگذاری و سنگفرش9

 مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كیفي
برگزار  (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 سامانه .نمايد

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

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

  1401/02/06داراي رتبه در رشته مورد نظركه تمايل به شركت در مناقصه دارند دعوت مي شود جهت دريافت  اسناد مناقصه و فرم ارزيابي كیفي تا تاريخ 

 مورخ 8پیشنهادهاي  واصله  راس ساعت .  مي باشد1401/02/20مهلت زماني ارائه پیشنهاد  تا پايان وقت اداري مورخ . به سايت مذكور مراجعه نمايند

. ماه مي باشد3مدت زمان اجرا پروژه ها .  در كمسیون مناقصه استان مفتوح خواهد شد1401/02/21

به 1401/02/20ضمنا  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-bmir: تماس يا به سايت بنیاد مسكن به آدرس36595320همچنین جهت كسب اطالعات بیشتر در رابطه با پروژه ها با شماره تلفن 

 رجوع فرمايندhttp://ietsmporgir: و يا سايت پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس 

                                                                   روابط عمومي اداره كل بنیاد مسكن انقالب اسالمي آذربايجان شرقي


