
 مناقصه  فراخوان آگهي

 .صالحیت واگذار نمايد واجد پیمانکار به اي مرحله يک همراه با ارزيابی كیفی عمومی مناقصه فرايند انجام با را ذيل هاي  هپروژ دارد نظردر  همدان استان شهرسازي و راه كل اداره
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 صالحیت الزم

تجدید 
74-74 

اجرای روکش آسفالت و نصب تابلو عالئم محور کمیجان 
 راه و ترابری 5 7‘770‘000‘000 47‘000‘000‘000 قهاوند )همراه با ارزیابی کیفی( –شیرین آباد  –

کاج از  -تکمیلی احداث باند دوم اصله عملیات اجرای  55-74 
 راه و ترابری 7 5‘005‘000‘000 575‘475‘000‘000 با ارزیابی کیفی(همراه ) 50+070لی ا 0+000کیلومتر 

تویسرکان محدوده  –عملیات تکمیلی محور جوکار  51-74 
 راه و ترابری 5 050‘000‘000 4‘000‘000‘000 روستای حسین آباد

عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی  77-74 
 راه و ترابری 5 407‘000‘000 57‘454‘447‘755 شهرستان اسدآباد

عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی  75-74 
 راه و ترابری 5 075‘000‘000 1‘771‘775‘450 شهرستان همدان 

 77-74 
عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی 
شهرستان نهاوند )داریاب، تازه ناب، خیرقلی و 

 شهبازآباد(
 راه و ترابری 5 777‘000‘000 5‘747‘777‘705

 راه و ترابری 5 75‘000‘000 5‘777‘557‘175 عملیات خط کشی راههای روستایی استان همدان 57-74 

 

 07/05/77 تاریخ 57ساعت تا  77/57/74تاریخ  50ساعت از  مهلت دریافت اسناد :

 77/05/77تاریخ  57تا ساعت  : 74-74و تجدید  74-55مناقصه  آخرین مهلت تحویل پاکات

 71/05/77صبح تاریخ  7: ساعت 74-74و تجدید  74-55صه تاریخ بازگشایی پاکات مناق

 57/05/77تاریخ  57: تا ساعت 74-57و  74-77،  74-75،  74-77،  74-51آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه 

 70/05/77صبح تاریخ  7: ساعت  74-77 و 74-51 تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه

 75/05/77صبح تاریخ  7: ساعت  74-77و  74-75تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 

 77/05/77صبح تاریخ  7: ساعت  74-57تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 

     www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیک دولت:  محل دريافت اسناد

 کل راه و شهرسازی استان همدان اداره، سعیدیهالف به صورت فیزیکی : دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان  محل تحویل پاکت

 www.setadiran.irبه صورت الکترونیکی : سامانه تدارکات الکترونیک دولت الف، ب و ج  ارزیابی کیفی و تامحل تحویل پاک

 همدان اداره کل راه و شهرسازی استان ،سی متری سعیدیه شایی پاکات :محل بازگ

 ابتکار روزنامه

              74/57/74  نوبت دوم            71/57/74  نوبت اول

                                     803-20332883اداره كل راه و شهرسازي استان همدان           تلفن تماس :  اداره ارتباطات و  اطالع رسانی
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