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143،819،781،1587،191،000،000

                                                                   روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی

 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی
      بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی در نظر دارد  عملیات اجراي پروژه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) 

برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه و فرم ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.از کلیه شرکتها 
وپیمانکاران واجد صالحیت و داراي رتبه در رشته هاي ((ابنیه و ساختمان)) و ((تاسیسات و تجهیزات)) که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت 

می شود جهت دریافت  اسناد مناقصه و فرم ارزیابی کیفی تا تاریخ 1401/01/22  به سایت مذکور مراجعه نمایند. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  تا 
پایان وقت اداري مورخ 1401/02/05 می باشد. پیشنهادهاي  واصله  راس ساعت 9 مورخ 1401/02/06  در کمسیون مناقصه استان مفتوح خواهد 

شد.
ضمنا  ارائه تضمین شرکت در مناقصه هم توسط سامانه ستاد و هم به صورت فیزیکی می باشد لذا پاکت الف را تا پایان وقت اداري 1401/02/05 

به دبیرخانه بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به آدرس چاي کنار شمالی-خیابان فارابی- مابین زیرگذر آبرسان وپارك شمس تبریزي تحویل 
فرمایید.

شرح عملیات

اجراي عملیات پوشش سقف،اصالحات معماري و تکمیل تاسیسات مکانیکی،برقی و محوطه سازي 
ساختمان نیمه کاره پروژه مجتمع فرهتگی هنري

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131-021    دفتر ثبت نام مرکز: 88969737-021 و 
021-85193768 دفتر ثبت نام آذربایجان شرقی: 35268459-041  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها- در سایت سامانه  

wwwsetadiranir  بخش “ ثبت نام/پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر ”  موجود است
-wwwea:همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با پروژه ها با شماره تلفن 36595297 تماس یا به سایت بنیاد مسکن به آدرس

bmir و یا سایت پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس : http://ietsmporgir رجوع فرمایند


