فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در نظر دارد عملیات اجرایی تکمیل ابنیه ،تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه ساختمان
دانشکده مهندسی مکانیک را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار با شرایط ذیل ،واگذار نماید .لذا از کلیه
پیمانکاران واجد شرایط دعوت میگردد با ارائه معرفی نامه کتبی جهت خرید اسناد مناقصه و شرکت در مناقصه مراجعه
نمایند و در صورت هر گونه سوال و ابهام با شماره تماس ( 09906184186آقای مهندس حاج ناصری) تماس حاصل
فرمایند.
 -1موضوع مناقصه :تکمیل عملیات اجرایی ابنیه ،تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان دانشکده مهندسی مکانیک.
 -2برآورد اولیه 14950000000 :ریال معادل چهارده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال.
 -3مدت زمان اجرا 9 :ماه شمسی.
 -4محل پروژه :گلپایگان ،میدان معلم ،ابتدای جاده خمین،ابتدای بلوار شهدای گمنام ،کد پستی .65651-87717
 -5مساحت تقریبی 2700 :متر مربع در  3طبقه (زیرزمین ،همکف و اول).
 -6زمان بازدید از محل پروژه :همه روزه تا تاریخ  98/8/10از ساعت  8الی .14
 -7پیشرفت فیزیکی فعلی پروژه :اسکلت بتن مسلح و قسمتی از سفت کاری و تاسیسات (موتورخانه و چیلر) اجرا
شده است.
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 IR460100004001094503022356و شناسه واریز ( 366094561115710000197000009009قابل
پرداخت توسط دستگاههای کارت خوان موجود در محل دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان).
 -9مهلت خرید اسناد مناقصه :ساعت  16روز یکشنبه .1398/7/28
 -10محل خرید اسناد مناقصه :گلپایگان ،میدان معلم ،ابتدای جاده خمین ،کیلومتر یک بلوار شهدای گمنام ،کد پستی
 87717-65651دفتر فنی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان.
 -11دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه  5ابنیه و  5تاسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و
گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 -12خرید اسناد مناقصه با هماهنگی به صورت غیر حضوری امکانپذیر میباشد
 -13هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه میباشد.
 -14دانشکده در رد و یا قبول پیشنهاد ویا پیشنهادها مختار است و شرکت در مناقصه حقی برای شرکت کننده ایجاد
نخواهد کرد.
 -15دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان موافقت دارد پس از انعقاد قرارداد و درصورت درخواست پیمانکار و پس از ارائه
ضمانت نامه معتبر و مورد تایید بانکی ،کل مبلغ برآورد اولیه پروژه را در اختیار پیمانکار قرار دهد.
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