*تجدید * 4

وزارت نيرو

شماره :

شركت آب و فاضالب شيراز

تاريخ :

صورتجلسه پيش از فراخوان

پيوست :

( ماده  6آيين نامه نظام مستند سازي ) – اعتبارات عمراني
بازگشت به درخواست معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب جلسه پيش از فراخوان مناقصه با مشخصات ذیل با حضوور اضضواك كسيسويون
مناقصه در تاریخ

6422/20/61

در محل امور حقوقی قراردادها برگزار شد .
شماره مناقصه :

موضوع مناقصه  :اجرای  6کیلومتر خطوط انتقال فاضالب در سطح شهر شیراز
اضتبار اوليه برآورد و تامين شده (ریال )
شرح

رديف بودجه

مبلغ

اضتبار جاری
اضتبار ضسرانی

6024220654

771.617.916.711

سایر

محل اجرا

شيراز

مدت اجرا

 60ماه

دوره تضسين

 60ماه

روش انجام معامله

رسته پيمانكار

آب

پايه پيمانكار

 4یا باالتر

مناقصه ضسومی

روش برگزاری مناقصه

*

يك مرحله اي با ارزيابي كيفي
يك مرحله اي بدون ارزيابي

مناقصه محدود

كيفي

استعالم بها

دو مرحله اي با ارزيابي فني

ترك تشریفات

دو مرحله اي با ارزيابي كيفي +فني

نحوه ضسان تأخير انجام تعهدات برای انجام معامله  :مطابق اسناد مناقصه
نوع و ميزان تضسين شركت در مناقصه  :مطابق تصویب نامه هيئت وزیران به شساره /604420ت02105هو مورخ  54/25/00برابر  4 404 222 222ریال
مراحل مناقصه

ردیف

پيش بينی

زمان انجام

برنامه زماني مناقصه پيش بيني شده

شده
1

تهيه شرح كامل موضوع مناقصه

هفته دوم ارديبهشت

2

انتشار آگهي مناقصه  /فراخوان ارزيابي كيفي

هفته دوم ارديبهشت

3

ارزيابي كيفي ( در صورت لزوم )

4

ارسال دعوتنامه براي واجدين صالحيت ( در

اركان مناقصه
مناقصه گزار

شركت آب و فاضالب شيراز

كسيسيون مناقصه

بر اساس قانون برگزاری مناقصات

كسيته فنی و بازرگانی

بر اساس قانون برگزاری مناقصات

هيئت رسيدگی به شكایات

بر اساس قانون برگزاری مناقصات

صورت لزوم )
5

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه

هفته اول خرداد

6

كميسيون مرحله 1

هفته اول خرداد

7

ارزيابي فني – بازرگاني ( در مورد مناقصات دو

توضيحات

مرحله اي )
8

كميسيون مرحله 2

9

ابالغ برنده

هفته دوم خرداد

11

ابالغ قرارداد

هفته دوم خرداد

نحوه اطالع رسانی :

سامانه ستاد

□

روزنامه

□

سايت شركت

□

اسناد مناقصه شامل  :اسناد مناقصه  +اسناد ارزیابی كيفی +پيشنهاد قيست
مدت اضتبار پيشنهاد  4 :ماه

اعضاء كميسيون مناقصه :

محل تحویل اسناد  :سامانه ستاد

پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور

□

ساير □

*

