آگُی مىاقصٍ عمًمی یک مرحلٍ ای شمارٌ ( 103/89/2تجدید مىاقصٍ شمارٌ )103/89/10
مىاقصٍ گسار :ادارٌ کل ثبت اسىاد ي امالک استان اصفُان
مًضًع مىاقصٍ شمارٌ  : 103/89/2ایداد آرشیً الکتزيویکی پزيوذٌ َای ثبتی ياحذَای ثبتی استان اصفُان
محل تامیه اعتبار  :ساسمان ثبت اسىاد ي امالک کشًر
مُلت دریافت اسىاد  :اس ريسیک شىبٍ  1398/02/22لغایت ريس چُارشىبٍ مًرخ 1398/02/25
محل دریافت اسىاد کلیٍ مزاحل بزگشاری مىاقصٍ اس دریافت اسىاد مىاقصٍ تا ارائٍ پیشىُاد مىاقصٍ گزان ي باسگشایی پاکت َا اس طزیق درگااٌ
ساماوٍ تذارکات الکتزيویکی ديلت (ستاد) بٍ آدرس ( ) www.setediran.irاودام خًاَاذ شاذ ي مسم اسات مىاقصاٍ گازان در صاًرت اذم
ضًیت قبلی  ،مزاحل ثبت وام در سایت مذکًر ي دریافت گًاَی امضاء الکتزيویکی را خُت شزکت مىاقصٍ محقق ساسوذ .
آگُی مىاقصٍ در سایت ادارٌ کل ثبت اسىاد يامالک استان باٍ وشااوی  www.sabt-es.irي َمچىایه در ساایت ملای مىاقصاات باٍ وشااوی
 www.iets.mporg.irویش درج شذٌ است.
تاریخ تحًیل پاکت َای مىاقصٍ  :ريز سٍ شىبٍ 1389/03/09تاساعت 14
تاریخ بازگشایی پاکت َا  :ساعت 8صبح ريز چُارشىبٍ 1389/03/09
گريٌ ي رشتٍ شغلی  :شزکتُائی اخاسٌ شزکت در مىاقصٍ را داروذ کٍ دارای رتبٍ بىذی شًرای الی اوفًرماتیاک باا حاذاقل رتباٍ 4در سمیىاٍ
خذمات پشتیباوی بًدٌ يحذاکثز مبلػ مداس قذ قزارداد آوُا اسخمع مبلػ ا الم شذٌ دربزگ پیشىُاد قیمت کمتز وباشاذ ي پیشاىُاد فىای آوُاا
مًرد تاییذ مىاقصٍ گشار باشذ.
محل تحًیل پاکت َای مىاقصٍ  :پیشىُاد قیمت بٍ اوضمام کلیٍ مذارک ا الم شذٌ اس طزیق ساماوٍ تذارکات الکتزيویک ديلت ا الم گزدد ي
پاکت الف حايی ضماوت وامٍ باوکی بٍ وشاوی اصفُان خیابان چُارباغ بام-بعذ اس چُار راٌ ویکبخت-ريبزيی بیمارستان شزیعتی -دبیزخاوٍ
ادارٌ کل ثبت اسىاد ي امالک استان اصفُان تحًیل ي رسیذ دریافت شًد.
وًع ي مبلغ تضمیه شرکت در مىاقصٍ  :مبلػ ضماوتىامٍ باوکی در يخٍ ادارٌ کل ثبت اسىاد يامالک استان اصفُان بٍ مبلػ  655,000,000ششصذ ي
پىداٌ ي پىح میلیًن ریال می باشذ کٍ می بایست بزای مذت  90ريس معتبز بًدٌ ي پس اس آن ویش با ا الم کارفزما قابل تمذیذ باشذ .ضمىاً بٍ پیشىُاداتی کٍ
فاقذ ضماوتىامٍ یا امضاء مخذيش ي مشزيط ي ضماوتىامٍ َای کمتز اس میشان مقزر  ،چک تضمیه شذٌ يچک شخصی يوظایز آن يپیشىُاداتی کٍ پس اس
اوقضاء مذت مقزر در آگُی ياصل شًد  ،مطلقاً تزتیب اثز دادٌ وخًاَذ شذ.

(( سایر اطالعات ي جسئیات مربًط در اسىاد مىاقصٍ مىدرج است )).
آدرس ادارٌ کل ثبت اسىاد يامالک  :اصفُان خیابان چُارباغ بام-بعذ اس چُار راٌ ویکبخت-ريبزيی بیمارستان شزیعتی-ادارٌ کل ثبت
اسىاد ي امالک استان اصفُان
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