بسمه تعالي
تجدید آگهي فراخوان ارزیابي کیفي مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران -معاونت عملیات فرودگاهی در نظرر دارد ارزیرابی كیفری مناقصر عمرومی یر
مرحل ای خرید ،حمل و نصب آسانسورهای برخی فرودگاههای كشور را بر اساس قانون برگزاری مناقصات جهت تهی لیست
كوتاه از بین شركتهای تولید كننده و فروشندگان توانمند دارای تجرب و سابق اجرائی و صالحیت های الزم برگزار نماید.
 -1شركتهای تولیدكننده و یا عرض كننده دارای سوابق كاری اجرا شده مشاب در خصوص موضوع مناقص باشند.
 -2شرح مختصری از موضوع مناقص  :خرید ،حمل و نصب  14دستگاه مسافربر كششی ) (MRLمورد نیاز برخی از
فرودگاه های كشور .محل اجرای كار  :فرودگاههای (ساری -اهواز -شاهرود -مهرآباد -بجنورد – گرگان و مركز كنترل
فضای كشور) بر اساس مشخصات فنی مورد نظر در اسناد ارزیابی كیفی
 -3مدت اجرای پروژه شامل ساخت ،حمل و نصب  12ماه و ب صورت موازی خواهد بود .پیمانکار متعهد می گردد كلی لروازم
و قطعات و كاركرد آسانسورها را ب مدت  18ماه پس از تاریخ نصب و راه اندازی و تحویل بر نماینردگان كارفرمرا و اخر
گواهی استاندارد مربوط یا  2سال پس از تحویل كلی اقالم هر كدام ك زودتر محقق شود بدون دریافت هری گونر هزینر
اضاف ای گارانتی نماید.
 -4میزان سپرده شركت در مناقص ( 2،130،000،000دو میلیارد و صد و سی میلیون) ریال می باشد ك طبق آیرین نامر تضرمین
معامالت دولتی ب شماره /123402ت50659ه مورخ  1394/9/22مورد پ یرش خواهد بود.
 -5هزین ر آگهرری هررای فراخرروان ب ر عهررده برنررده مناقص ر مرری باشررد ،ضررمناج جهررت اطالعررات بیشررتر ب ر آدرس اینترنترری
 http://iets.mporg.irمراجع فرمایید.
 -6از شركتهای واجد شرایط دعوت ب عمل می آید جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی كیفری حرداكرر ررر
مدت ی

هفت از تاریخ نشر آخرین آگهی فراخوان ارزیابی كیفی ب آدرس تهران  -خیابان سهروردی شمالی ر خیابان شرهید

قندی غربی ر كوچ پنجم ر ساختمان شماره  -1مهندسین مشاور ایتسن مراجع نموده یا با تلفن  021-88754031 :تمراس
حاصل فرمایند  .الزم ب توضیح است ك پس از ارائر پاكرت ارزیرابی كیفری ،شرركتهایی كر حرداقل امتیراز ارزیرابی كیفری
( 65امتیاز) را كسب نمایند با رعایت سایر شرایط و قوانین مناقصات عمومی ی

مرحل ای جهت شركت در فرآیند مناقصر

دعوت خواهند شد.

شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایي ایران
معاونت عملیات فرودگاهي -اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها

فرم انتشار الكترونیكي آگهي ارزیابي کیفي
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نام سازمان مناقصه گزار :شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  -معاونت عملیات فرودگاهی
(اداره كل عمران و توسع فرودگاهها)
شرح مختصر موضوع مناقصه  :خرید ،حمل و نصب  14دستگاه مسافربر كششی ) (MRLمورد نیاز
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برخی از فرودگاه های كشور .محل اجرای كار  :فرودگاههای (ساری -اهواز -شاهرود -مهرآباد -بجنورد
– گرگان و مركز كنترل فضای كشور) بر اساس مشخصات فنی مورد نظر در اسناد ارزیابی كیفی
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مهلت خرید اسناد ارزیابي کیفي و مناقصه :ی

هفت از تاریخ انتشار آخرین آگهی فراخوان ارزیابی

كیفی.
محل خرید حضوري اسناد :تهران  -خیابان سهروردی شمالی ر خیابان شهید قندی غربی ر كوچ پنجم ر

ساختمان شماره  – 1تلفن  -021-88754031 :مهندسین مشاور ایتسن
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه 500،000 :ریال – جهت اطالع از نحوه پرداخت با شماره تلفن:
 021-88754031تماس حاصل فرمایید.
مهلت تحویل اسناد  :مهلت تحویل در اسناد مناقص ذكر خواهد شد.
محل تحویل اسناد :تهران -فرودگاه مهرآباد -خیابان معراج -ساختمان شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران  -طبق چهارم -اداره كل عمران وتوسع فرودگاهها.
میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار( 2،130،000،000 :دو میلیارد و صد و سی میلیون) ریال می
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باشد ك طبق آیین نام تضمین معامالت دولتی ب شماره /123402ت50659ه مورخ  1394/9/22مورد
پ یرش خواهد بود.
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میزان تضمین انجام تعهدات :طبق ضوابط و مقررات ب میزان ده درصد مبلغ قرارداد بر اساس مصوب
/123402ت-50659هر مورخ . 94/9/22
ساعت و روز و محل قرائت پیشنهادها  :در اسناد ارزیابی كیفی مشخص خواهد شد .الزم ب توضیح اسرت
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ك پس از ارائ پاكت ارزیابی كیفی ،شركتهایی ك حداقل امتیاز ارزیابی كیفی ( 65امتیراز) را كسرب نماینرد
با رعایت سایر شرایط و قوانین مناقصات عمومی ی

مرحل ای جهت شركت در فرآینرد مناقصر دعروت

خواهند شد.
 11هزین آگهی های فراخوان ب عهده برنده مناقص می باشد.

