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                اهواز فلکه اول کیانپارس شرکت آب و فاضالب خوزستان مدیریت امور قراردادها    تلفن ۳۳۳۶۶۱۹۱

آگهي مناقصه شماره ١٤٠١/١٠٠١ در روزنامه و  شماره  ٢٠٠١٠٠٥٧٤٤٠٠٠٠٠٢در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت 

شرکت آب وفاضالب خوزستان درنظردارد مطابق ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات  پروژه زیررا به شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت آزاد بر اساس 
بخشنامه شماره ۹۴/۳۰۵۹۳ مورخ ۹۴/۰۳/۰۵ و  بااطالعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار  نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها 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 امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴

داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد. و براساس زمانبندي قید شده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصهگر تحت بستر 

سامانه ستاد تحویل خواهد شد.
تحويل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانين و مقررات مربوطه اعالم شده در اين سامانه ميباشد.

                    آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت  9 روز گشایش پاکت ها میباشد.

محل تحویل پاکت (الف) اسناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد، 
مناقصهگر میبایست اصل تضمین را در یك پاکت مناسب با عنوان پاکت "الف" قرار داده و الك و مهر نماید. روي 
" پاکت الف" ، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مشخصات مناقصهگران، ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم شده 
به شرکت آب و فاضالب خوزستان به آدرس اهوازـ کیانپارس ـ فلکه اول ـ شرکت آب و فاضالب خوزستان ـ 

طبقه پنجم دبیرخانه حراست و امور محرمانه ، تحویل دهد.
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت 

میباشدوحضورپیشنهاددهندگان درجلسه گشایش، بالمانع است .
آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت کشورhttp://iets.mporg.ir  و سایت اینترنتی شرکت :www.abfakhz.irمی باشد .
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