
 

 

 آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

 باقیمانده بخشهای خرید دارد نظر در، عاطفی ستاره اداری ساختمان پروژه کارفرمای و مالک بعنوان زمین عمران ستاره شرکت اینکه به نظر

، افریقا خیابان، تهران در واقع، مذکور پروژه بتنی دیوارهای و سقفها اجرای و اسکلت نصب و حمل تکمیلی عملیات نیز و مصالح و فلزی اسکلت

 و اسکلت فلزی خرید -1: عنوان تحت جداگانه قرارداد دو قالب در و ایدو مرحله مناقصه برگزاری طریق از را 84 پالک، غربی عاطفی خیابان

 رشته یک پایه) صالحیت صاحب پیمانکار یک به، بتنی دیوارهای و سقف ها اجرای و فلزی اسکلت نصب و حمل عملیات تکمیل -2 و مصالح

 واگذار زمینه این در کافی تجربة و کارخانه ساخت اسکلت فلزی و با توان دارای و (تجهیزات و تأسیسات دو حداقل پایه و ابنیه و ساختمان

 ضمن تا آیدمی بعمل دعوت تجهیزات و تأسیسات رشته دو حداقل پایه و ابنیه و ساختمان رشته یک پایه دارای پیمانکاران کلیه از لذا. نماید

 ذیالا  که روشی به، مربوطه اسناد ارسال و تکمیل به نسبت، آن شرایط به نسبت کامل آگاهی و حاضر مناقصه اسناد دقیق مطالعة و دریافت

کار و تأمین اجتماعی برای ( صادره توسط وزارت رفاه، H.S.Eداشتن گواهی صالحیت ایمنی ) .نمایند اقدام مقرّر مهلت در، گرددمی تشریح

 مناقصه گران الزامی است.

 :مدت و محل تحویل موضوع مناقصه

ماه شمسی )تقویمی( از تاریخ ابالغ قرارداد و پرداخت پیش پرداخت )هر کدام موخر باشد( تا تحویل کامل موضوع  7 مدت قرارداد برابر با

 .قرارداد و رفع نقص در محل کارگاه و اخذ تأییدیه کارفرما

 محل تحویل:

 ، دبیرخانه شرکت ستاره عمران زمین.2، واحد 4تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهید دستگردی )ظفر(، کوچه شریفی، پالک 

)دو میلیون( ریال به حساب   000/000/2متقاضیان دریافت اسناد می توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریز نقدی به مبلغ 

روز  12:00تا ساعت  13/06/1400صبح روز شنبه مورخ  9:00به نام شرکت ستاره عمران زمین، از ساعت  0203361495000آینده شماره  بانک

 به دبیرخانه شرکت ستاره عمران زمین، واقع در آدرس ذیل، مراجعه نمایند. 17/06/1400چهارشنبه مورخ 

 مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده:

 ، دبیرخانه شرکت ستاره عمران زمین.2، واحد 4ن دکتر شریعتی، خیابان شهید دستگردی )ظفر(، کوچه شریفی، پالک تهران، خیابا

 ( 27/06/1400روز شنبه مورخ  16:00)حداکثر تا ساعت 

 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

ریال در تطابق با آئین نامه تضمین معامالت دولتی، مصوبه یلیارد( )پنجاه م 50،000،000،000مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برابر با 

هیات محترم وزیران بوده که باید به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و مورد تأیید کارفرما با  22/09/94مورخ   ـه50659ت /123402شماره 

 اعتبار سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و به نام شرکت ستاره عمران زمین، صادر شده باشد.

، داخلی های 021 – 22221646یا  021 - 22914118تماس  در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره  -

 اره عمران زمین( تماس حاصل نمایید.)دبیرخانه شرکت ست 302یا  301

 شرکت ستاره عمران زمین


