
 
 آگهی مناقصه عمومی اجراي اسکلت بتنی

 واقع درسپیدار  در پروژه ساختمان خود را  اسکلت بتنی  در نظر دارد احداث شرکت سرمایه گذاري مسکن الوند (سهامی عام)    
ــا(ع) -قم  مام رض ــه عمومی   برگزاري طریق از بلوار ا ناقصـ گذار           م ــالحیت حقیقی وحقوقی وا جد صـ کاران وا مان به پی

 شود می دعوت دار داراي توان فنی و ابزار آالت الزم جهت انحام کار صالحیت و واجد شرایط شرکتها وافراد از بنابراین  نماید.
ــناد   جهت اخذ   14/05/1400لغایت   04/05/4001 تاریخ  از ــه  اسـ ــماره       مناقصـ ــت خود را ازطریق دورنما به شـ درخواسـ

ــرکت به آدرس:     ،08633664008 ــت پس از اخذ       arak@hic-iran.com ویا به ایمیل شـ ــال نمایند، بدیهی اسـ ارسـ
درج آدرس پست الکترونیکی و  (م شده از سوي متقاضی ارسال خواهد شد.      البه پست الکترونیکی اع درخواست، اسناد مناقصه    

کد  ومشخصات مناقصه گر شامل:نام شرکت یا شخص حقیقی        یا شماره تماس جهت ارسال مدارك مناقصه از طریق واتساپ    
  ).نامه الزامی است در معرفییا شناسه ملی 

صورت ممهور و پلمپ   مهلت تحویل مدارك  پنج روزبعدازظهر 14ساعت   تادر پاکت کلی حاوي پاکت هاي (الف وب وج) به 
شــرکت ســرمایه گذاري مســکن الوند به صــندوق -میدان مســکن-شــهرك الهیه-اراكبه آدرس  14/05/1400مورخ شــنبه 
 .خواهد بود 1381878638پستی:

ضمن    ساعت   پاکت هاي الف وب زمان گشایش  در  ساعت   16/05/1400مورخ شنبه  روز صبح   10مناقصه در  و پاکت ج در 
ضور نماینده قانونی   شرکت  محل دفتر  در17/05/4001صبح روز   10 شخاص حقوقی    خواهد بود که ح صه گرها(براي ا مناق

ــالن در  )اشـــخاص حقیقی خود شـــخص مناقصـــه گر همراه باکارت ملی معرفی نامه همراه با کارت ملی نماینده و براي سـ
 آزاد می باشدانتظارتعیین شده از طرف مناقصه گذار 

 .میباشد الزم وقت برنده وانتخاب ها پیشنهاد بررسی جهت ج پاکت بازگشایی از روزکاري 10 حداکثر ·
 .است مخیر باشد دلیل ذکر به نیاز آنکه بدون پیشنهادها تمام یا هریک قبول یا رد در گذار مناقصه ·
 .است گردیده درج مناقصه اسناد در مناقصه موضوع فنی و عمومی شرایط مشروح ·
 مقرر موعد از پس که پیشنهاداتی  همچنین و سپرده  فاقد مخدوش، مبهم، مشروط،  امضا، مهر یا  فاقد پیشنهادات  به ·

 شد نخواهد داده اثر ترتیب شوند، واصل

                                                   

 هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري مسکن الوند                                                                    
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