شرکت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irصورت خواهد پذیرفت ،الزم است کلیه مناقصه گران واجد
صالحیت در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  99/10/04می باشد.
محل
ردیف

عنوان پروژه

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

تامین

کد فراخوان در سامانه

اعتبار

1

2

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات فاضالب شهر خرم آباد
و ویدئومتری شبکه های جمع آوری فاضالب استان
احداث مخزن ،اجرای خطوط انتقال آب و تاسیسات جانبی
پروژه قمرود شهرستان الیگودرز

36،830،835،600

1،841،541،780

جاری

2099001340000114

49،981،741،804

2،499،087،090

عمرانی

2099001340000116

بیمه تمام خطر ( حوادث ) تجهیزات  ،ایستگاههای پمپاژ آب
 ،تصفیه خانه های آب  ،چاههای آب آشامیدنی  ،مخازن ،
خطوط انتقال آب  ،خطوط انتقال و جمع آوری فاضالب ،
3

ایستگاه پمپاژ فاضالب  ،ساختمانهای اداری  ،آزمایشگاههای
آب  ،شبکه توزیع آب  ،دریچه های منهول فاضالبی و

_

300،000،000

جاری

2099001340000117

موجودی کاالی انبار در سطح استان لرستان با پوششهای -1
آتش سوزی  -2صاعقه  -3انفجار  -4رانش زمین  5-سیل -6
زلزله  -7برداشت ضایعات -سرقت

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  8صبح مورخ  99/10/04لغایت ساعت  19مورخ .99/10/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت :تا ساعت  19مورخ .99/10/20
زمان بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ .99/10/21
زمان اعتبار پیشنهاد قیمت  :ساعت  9صبح مورخ .1400/01/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات (الف):

آدرس :خرم آباد  -میدان  22بهمن  -بلوار ولیعصر (عج) – خیابان شهید شفیع پور ( 60متری شمالی) -کدپستی6817855371:
تلفن 066- 33222745 – 33224492- 33225804-5
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس 021-27313131

دفتر ثبت نام021-85193768 -021-88969737 :

