
اطالعات مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت کاروانسرای و آب انبار طینوج ، قلعه چشمه
علی و قلعه دولت آباد نیزار

علیرضا  ارجمندیکاربر تهیه کننده:

۱۴۰۱/۱۲/۱۳ تاریخ تهیه گزارش:

شماره مرجع:

۲۰۰۱۰۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۲

عنوان / موضوع مناقصه :

تاریخ تایید مقام تشخیص :

نوع مناقصه:

کلید واژه:

ثبت اطالعات مناقصه عمومی:

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

-

مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت کاروانسرای و آب انبار طینوج ، قلعه چشمه علی و قلعه دولت آباد نیزار

نوع برگزاری:

۲۰۰۱۰۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۴

شماره مناقصه قبلی :

تاریخ ثبت :

مشخصات مناقصه عمومی:

مناقصه تجدید شده

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

یک مرحله ای

-شماره مناقصه :

مرمت کاروانسرای و آب انبار طینوج ، قلعه چشمه علی و قلعه دولت آباد نیزارشرح مناقصه :

خدمات با فهرست بها

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی / بازرگانی :

طبقه بندی موضوعی :

- ضریب تاثیر در قیمت تراز شده : -%

شهر محل اجرا :استان محل اجرا : قمقم

nullمسئول کمیته فنی / بازرگانی:

nullسمت:

حوزه فعالیتردیف طبقه بندی موضوعی

تخریب کلی ساختمانهای با مصالح بنایی غیر از خشتی و
چینهای. خدمات-فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه ۱

اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دستی ونام دستگاه اجرایی مناقصه گزار:
گردشگری استان قم

علی اصغر بهرامیمسئول ثبت مناقصه :

مدیر کلپست :علیرضا  ارجمندیمقام تشخیص فرآیند:

بلوار ۱۵ خرداد - کوچه ۱/۷ اداره کل میراث فرهنگی قمآدرس:

۳۷۱۴۷۶۷۱۶۷کد پستی :-مرجع پاسخگویی:

ذیحسابپست :محمد رضا  کریمیذیحساب/باالترین مقام مالی فرآیند :

اطالعات مناقصه گزار:

مرمت کاروانسرای و آب انبار طینوج ، قلعه چشمه علی و قلعه دولت آباد نیزارشرح کلی حوزه فعالیت :

جزییات تماس مرجع پاسخگویی:

نام ونام خانوادگی:

تلفن همراه:

-

-

-

تلفن همراه:-

واحد سازمانی:

واحد سازمانی:

آدرس:

تلفن ثابت:

-

-

جزییات تماس مسئول ثبت مناقصه:

آدرس پست الکتریکی:

- -

تلفن ثابت:

میراث فرهنگی قم

-

نام ونام خانوادگی:

آدرس پست الکتریکی:

۰۹۱۲۷۵۷۹۲۲۰

علی اصغر بهرامی

آدرس:

اعضای کمسیون مناقصه:

نقش در سامانهپست سازمانینام و نام خانوادگی ردیف

مقام تشخیصمدیر کلعلیرضا  ارجمندی ۱

ذیحسابذیحسابمحمد رضا  کریمی ۲

مسئول فنی (عضومسئول فنیمهدی صمدی
کمیسیون برگزاری مناقصه) ۳

معاونت توسعه و مدیریت مهدی خراسانیمسئول کمیته فنی/بازرگانی:

کمیته فنی / بازرگانی:

پست:



علیرضا  ارجمندی

۱۴۰۱/۱۲/۱۳تاریخ تهیه گزارش:

کاربر تهیه کننده:

واحد پول : ریال۹۸۴۱۸۷۰۲۷۹برآورد مالی:

- هزینه خرید اسناد مناقصه :

-اطالعات حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد:

ضمانتنامه بانکی, فیش بانکی (وجه نقد)نوع تضمین :

۴۹۲,۱۰۰,۰۰۰مبلغ تضمین:

۱۴۰۱/۰۲/۱۷مهلت دریافت اسناد :۱۴۰۱/۰۲/۱۱زمان اولین انتشار آگهی /ارسال به صفحه اعالن عمومی:

۱۴۰۱/۰۲/۲۸زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۲/۲۷مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد :

۱۴۰۱/۰۵/۰۸زمان اعتبار پیشنهاد:

nullمسئول کمیته فنی / بازرگانی:

nullسمت:

اطالعات مالی / تامین اعتبار:

اطالعات زمانی:

خیراطالعات برآورد مالی برای مناقصه گر قابل رویت باشد :

ریالواحد پول :

ساعت : ساعت :

ساعت :ساعت :

ساعت :

 ۱۹:۰۰

 ۱۹:۰۰

 ۱۹:۰۰

 ۱۱:۰۰

 ۱۴:۱۵

پرداخت بصورت نقد می باشد -برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 09125524913 تماس بگیرید- در صورت اخذ ضمانت نامه بانکی جهت
شرکت در مناقصه یک ساعت قبل از بازگشایی تحویل دبیر خانه اداره کل نمایید.

توضیحات :

- توضیحات :

خیرپرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه، از محل "اسناد خزانه اسالمی" خواهد بود:

-شناسه واریز:

- سقف اعتبار پیش بینی شده:


