


 آگاهی نامه شرکت در مناقصه

وانند ت متقاضیان پس از اطالع از شرایط اولیه میباشد و  این متن صرفاً جهت اطالع از شرایط اولیه شرکت در مناقصه میتوجه: 

متقاضی یست و نناقصه بر شرکت در م دلیلی دریافت شرایط اولیه صرف اسناد مناقصه اقدام نمایند بدیهی است کاملنسبت به خرید 

 .تواند حقی را طلب نماید نمی
 موضوع مناقصه  -

 گزار مطابق مشخصات فنی و تعیین شده توسط مناقصه شیک یایرو یمسکون یها برج نگیپارکبتنی  سازه احداث یاجرائ اتیعمل وضوع مناقصه عبارت است ازم

 انجام کار محل اجرای -

 VCقطعه   مجتمع مسکونی رویای کیش،،ساحل مرجانزیره کیش، ج

 داوطلبینشرایط   -

بودن حداقل دارا ین و همچن مناثصه موضوع کار زمینه در مکفی و مفید تجربیات و ، آالت ماشین ، مالی توانایی مدیریتی، ، اجرائی و عملیاتی امکانات داشتن اختیار در

 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورساختمان و ابنیه در رشته  2رتبه معتبر 

 تامین منابع مالی  -

 بر اساس طرح های غیر عمرانی گزارداخلی مناقصه اعتبارات  دارایی های از محل  صورت نقدیب

 مدت انجام کار  -

  ه شمسی می باشدما مدت دت انجام کار موضوع مناقصه به م

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -

 گاهدست به( الف) پاکت در مناقصه اسناد با همراه ر،یز مشروحه یصورتها از یکی به دیبا که است الیر (ونیلیم نهصد)  000.000.900 مناقصه در شرکت نیتضم بلغم

 .شود میتسل گزارمناقصه

 شیک سایت شرکت نام به 497 کد بخارست ریقص احمد شعبه شهر بانک نزد  700804187998 شماره سابح به مزبور وجه ینقد زیوار یبانک دیرس -الف

 گزار مناقصه نفع به فوق مبلغ به یبانک شدهنیتضم چک -ب

 گزار مناقصه نفع به یبانک ضمانتنامه -ج

 محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه -

   88505344:   نمابر ، 88538608: تلفن رخانهیدب واحد ش،یک سایت شرکت اول طبقه 11 پالک هشتم ابانیخ بخارست، ابانیخ هران،ت

 0764421752:  تلفن پروژه رویای کیش ش،یک رهیجزویا در  

 می باشد. مورخ  سه شنبهتاپایان وقت اداری روز  مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها  -

صه تا مناق  سناد مناق شرایط مندرج در ا شنهاد خود را  با رعایت و قبول  به یکی از دو آدرس محل دریافت   // مورخ شنبه روز 14:00 ساعتصه گران باید پی

 اسناد تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 قیمت اسناد مناقصه  -
صه ق سناد مناق شماره ریالمیلیون(  سه) یمت ا ساب  ست که باید به ح شرکت  شهربانك  77 ا سا کیشبه نام  سید آن به  تی شده و ر واریز 

 .ویل شود. مبلغ واریز شده غیرقابل استرداد استحگزار ت صهمناق

 .باشد یم مناقصه برنده عهده برمناقصه در  شرکت آگهی فراخوان چاپهزینه پرداخت 

 پیش پرداخت -

 گیرد. میق تعل پیش پرداخت مطابق مندرجات اسناد مناقصه ،قرارداددرصد )ده درصد( برآورد اولیه  10به میزان ابت انجام موضوع مناقصه ب



