
اطالعات مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت محالت سطح شهرطبق فایلهای
پیوستی

محمد ابراهیم الریجانیکاربر تهیه کننده:

۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تاریخ تهیه گزارش:

شماره مرجع:

-

عنوان / موضوع مناقصه :

تاریخ تایید مقام تشخیص :

نوع مناقصه:

کلید واژه:

ثبت اطالعات مناقصه عمومی:

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

-

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت محالت سطح شهرطبق فایلهای پیوستی

نوع برگزاری:

۲۰۰۱۰۹۴۶۸۸۰۰۰۰۳۰

شماره مناقصه قبلی :

تاریخ ثبت :

مشخصات مناقصه عمومی:

مناقصه جدید

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

یک مرحله ای

-شماره مناقصه :

اجرای آسفالت محالت سطح شهرطبق فایلهای پیوستیشرح 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 : تنکابنمازندران

nullمسئول کمیته فنی / بازرگانی:

nullسمت:

حوزه فعالیتردیف طبقه بندی موضوعی

فصل چهاردهم. زیراساس، اساس، زیرباالست  و باالست خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه ۱

فصل پانزدهم. آسفالت خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه ۲

فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه ۳

فصل بیستم. حمل و نقل خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه ۴

محمد  زحمتکش رودسریمسئول ثبت مناقصه :شهرداری تنکابن استان مازندراننام دستگاه اجرایی مناقصه گزار:

SHAHRDARپست :محمدابراهیم الریجانیمقام تشخیص فرآیند:

تنکابنآدرس:

۴۶۸۱۸۴۷۴۳۶کد پستی :-مرجع پاسخگویی:

رئیس اداره مالی و اقتصادیپست :محمد  زحمتکش رودسریذیحساب/باالترین مقام مالی فرآیند :

اطالعات مناقصه گزار:

اجرای آسفالت محالت سطح شهرطبق فایلهای پیوستیشرح 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:

میدان امام روبروی اداره پست شهرداری تنکابن

-

نام ونام خانوادگی:

آدرس پست الکتریکی:

۰۹۱۱۳۹۱۷۸۰۳

محمد  زحمتکش رودسری

آدرس:

اعضای کمسیون مناقصه:

نقش در سامانهپست سازمانینام و نام خانوادگی ردیف

مقام تشخیصSHAHRDARمحمدابراهیم الریجانی ۱

مسئول فنی (عضومعاون فنی و عمرانپژمان فصیح
کمیسیون برگزاری مناقصه) ۲



محمد ابراهیم الریجانی

۱۴۰۱/۰۴/۲۱تاریخ تهیه گزارش:

کاربر تهیه کننده:

اعضای کمسیون مناقصه:

نقش در سامانهپست سازمانینام و نام خانوادگی ردیف

عضو کمیسیون برگزاريعضو بصیرسیدکمال الدین حسینی
مناقصه ۳

عضو کمیسیون برگزاريمسئول حراستعبدالحسین عبداللهی
مناقصه ۴

مدیر مالیرئیس اداره مالی و اقتصادیمحمد زحمت کش رودسری ۵

معاون فنی و عمران پژمان فصیحمسئول کمیته فنی/بازرگانی:

کمیته فنی / بازرگانی:

پست:

واحد پول : ریال۱۲۲۸۶۷۱۴۲۳۴برآورد مالی:

-ردیف بودجه: اعتبارات هزینه ای-جاری نوع اعتبار:

- هزینه خرید اسناد مناقصه :

-اطالعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد:

ضمانتنامه بانکی, فیش بانکی (وجه نقد)نوع تضمین :

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰مبلغ تضمین:

۱۴۰۱/۰۴/۲۸مهلت دریافت اسناد :۱۴۰۱/۰۴/۲۱زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعالن عمومی:

۱۴۰۱/۰۵/۰۸زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۵/۰۸مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد :

۱۴۰۱/۰۵/۰۸زمان اعتبار پیشنهاد:

nullمسئول کمیته فنی / بازرگانی:

nullسمت:

اطالعات مالی / تامین اعتبار:

اطالعات زمانی:

خیراطالعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد :

ریالواحد پول :

ساعت : ساعت :

ساعت :ساعت :

ساعت :

 ۱۰:۰۰

 ۱۰:۱۵

 ۱۴:۰۰

 ۱۰:۱۰

 ۰۹:۳۰

اجرای آسفالت محالت سطح شهرطبق فایلهای پیوستی توضیحات :

- توضیحات :

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

-شناسه واریز:

منابع داخلی -محل تامین اعتبار : سقف اعتبار پیش بینی شده:


