
اطالعات مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل
درون شهری

علی اکبر خوشبخت نیاکاربر تهیه کننده:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تاریخ تهیه گزارش:

شماره مرجع:

-

عنوان / موضوع مناقصه :

تاریخ تایید مقام تشخیص :

نوع مناقصه:

کلید واژه:

ثبت اطالعات مناقصه عمومی:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

-

مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری

نوع برگزاری:

۲۰۰۰۰۹۳۳۴۷۰۰۰۰۰۳

شماره مناقصه قبلی :

تاریخ ثبت :

مشخصات مناقصه عمومی:

مناقصه جدید

۱۴۰۰/۱۰/۲۷

یک مرحله ای

-شماره مناقصه :

خیابان سازی شامل تهیه و اجرای آسفالت گرم در بلوار امام رضا شهر گلمکان شهرستان گلبهارشرح مناقصه :

خدمات با فهرست بها

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی :

طبقه بندی موضوعی :

- ضریب تاثیر در قیمت تراز شده : -%

شهر محل اجرا :استان محل اجرا : چنارانخراسان رضوی

nullمسئول کمیته فنی / بازرگانی:

nullسمت:

حوزه فعالیتردیف طبقه بندی موضوعی

فصل پانزدهم. آسفالت خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه ۱

فصل بیستم. حمل و نقل خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه ۲

امید خوش الحان جعفرابادیمسئول ثبت مناقصه :شهرداری گلمکان استان خراسان رضوینام دستگاه اجرایی مناقصه گزار:

شهردارپست :علی اکبر خوشبخت نیامقام تشخیص فرآیند:

خراسان رضوی -شهرستان گلبهار -شهر گلمکان -خیابان ولیعصر۶ شهرداری گلمکانآدرس:

۹۳۶۹۱۱۱۱۷۱کد پستی :-مرجع پاسخگویی:

ذیحسابپست :محمد مهذب طالبذیحساب/باالترین مقام مالی فرآیند :

اطالعات مناقصه گزار:

توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری شامل تهیه و اجرای آسفالت گرمشرح کلی حوزه فعالیت :

جزییات تماس مرجع پاسخگویی:

نام ونام خانوادگی:

تلفن همراه:

-

-

-

تلفن همراه:-

واحد سازمانی:

واحد سازمانی:

آدرس:

تلفن ثابت:

-

-

جزییات تماس مسئول ثبت مناقصه:

آدرس پست الکتریکی:

- -

تلفن ثابت:

خراسان رضوی-چناران گلمکان-شهرداری گلمکان

-

نام ونام خانوادگی:

آدرس پست الکتریکی:

۰۹۹۳۵۳۵۴۳۵۹

امید خوش الحان جعفرابادی

آدرس:

اعضای کمسیون مناقصه:

نقش در سامانهپست سازمانینام و نام خانوادگی ردیف

مقام تشخیصشهردارعلی اکبر خوشبخت نیا ۱

ذیحسابذیحسابمحمد مهذب طالب ۲

مسئول فنی (عضوکارشناس عمرانامید خوش الحان جعفرابادی
کمیسیون برگزاری مناقصه) ۳

مسئول خدمات شهر یدالله ایزدیمسئول کمیته فنی/بازرگانی:

کمیته فنی / بازرگانی:

پست:



علی اکبر خوشبخت نیا

۱۴۰۰/۱۰/۳۰تاریخ تهیه گزارش:

کاربر تهیه کننده:

واحد پول : ریال۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰برآورد مالی:

1502002خ152ردیف بودجه: اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي-عمراني نوع اعتبار:

۱,۵۰۰,۰۰۰ هزینه خرید اسناد مناقصه :

کشاورزی-گلمکان-۳۳۶۷۷۷۷۱۳اطالعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد:

ضمانتنامه بانکینوع تضمین :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰مبلغ تضمین:

۱۴۰۰/۱۱/۰۷مهلت دریافت اسناد :۱۴۰۰/۱۰/۳۰زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعالن عمومی:

۱۴۰۰/۱۱/۲۰زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۰/۱۱/۱۹مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد :

۱۴۰۰/۱۱/۲۳زمان اعتبار پیشنهاد:

nullمسئول کمیته فنی / بازرگانی:

nullسمت:

اطالعات مالی / تامین اعتبار:

اطالعات زمانی:

بلیاطالعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد :

ریالواحد پول :

ساعت : ساعت :

ساعت :ساعت :

ساعت :

 ۱۲:۰۰

 ۱۴:۰۰

 ۱۳:۰۰

 ۱۵:۰۰

 ۱۴:۰۰

اخزا004 به سررسید 1403/5/22 مبلغ 835میلیون ریال
اخزا002 به سررسید 1403/10/22 مبلغ4340 میلیون ریال

مبلغ825 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری پرداخت در اریبهشت 1401

توضیحات :

- توضیحات :

بلیپرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسالمی" خواهد بود:

-شناسه واریز:

استانی -محل تامین اعتبار : سقف اعتبار پیش بینی شده:


