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آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

شماره  99/10/13/1م

 -1دستگاه مناقصه گزار  :شرکت آب و فاضالب سیرجان

-2موضوع مناقصه  :راهبری ،نگهداری ،تعمیرات تاسیسات آب و رفع حوادث شبکه
آبرسانی و نصب انشعابات جدید شهر سیرجان و توابع

-3مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه  :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  1399/10/29لغایت ساعت  14روز دوشنبــــه مورخ
 1399/11/06بامعرفی نامه معتبر به نشانی :سیرجان -میدان امام حسین(ع) ،خیابان
قدس ،شرکت آب و فاضالب سیرجان ،دبیرخانه مراجعه نمایند.

 -4مبلغ برآورد و مدت اجرای کار ( 8،847،589،917 :هشت میلیارد و هشتصد و چهل و

هفت میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هفده ) ریال و  5ماه
-5محل تامین اعتبار :از محل اعتبارات داخلی شرکت.
-6مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :به میزان  443 ،000 ،000ريال (چهارصد و

نوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرتعالی را به عنوان مدیرعامــل شرکت

معدنـی و صنعتـی گل گهــر تبریک و تهنیت عرض می نماییم .حضور شما در این
مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه  ،موفقیت
بیش از پیش آن مجموعه را بدنبال خواهد داشت .دوام توفیقات و مزید عزت و
سالمت جنابعالی را از جهاندار جان آفرین مسئلت داریم.

چهل و سه میلیون ريال) و به یکی از انواع ذیل می باشد:
 ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره  3400318188نزد بانک ملت شعبهمیدان آزادی بنام شرکت آب و فاضالب سیرجان.
 به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یاسپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از
انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-7مهلت و محل تحویل پیشنهادات :تا ساعت  13روز پنج شنبه مورخ  1399/11/16به
دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

-8زمان و محل گشایش پیشنهادات :ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1399/11/18در محل
شرکت آب و فاضالب سیرجان.

-9هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر رقارداداهی رشکت آب و افضالب سیرجان

آگهی مناقصـه شـرکت آب و فاضالب سیرجــان

برادر گرانقـدر؛

شرکت آب و فاضالب سیرجان

