باسمه تعالي
آگهي فراخوان پيمانكاران
شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه پروژه های عمليات اجرایی احداث ساختمان ایمنی زمينی و ساختمان منبع
زمينی ذخيره آب و تکميل ساختمان ومحوطه و ح صار سپاه فرودگاه شهيد صدوقی یزد را بر ا ساس قانون برگزاری مناق صات و از طریق
مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی كيفی (فشرده) ،به شماره  2098001010000123از طریق سامانه تداركات الکترونيکی دولت
برگزار نماید.
كليه مراحل برگزاری مناق صه از دریافت ا سناد مناق صه تا ارائه پي شنهاد مناق صه گران و بازگ شایی پاكتها از طریق درگاه سامانه تداركات
الکترونيکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 -1شركتها باید حداقل دارای گواهينامه صالحيت (رتبه بندی) در پایه  2ابنيه و  4تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه كشور
باشند.
 -2برآورد اوليه پروژه بر اساس فهارس بهای پایه سال  ،98مجموعاً به مبلغ  (122،546،695،358.یکصد و بيست و دو ميليارد و پانصد و
چهل و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار و سيصد و پنجاه و هشت) ریال می باشد.
 -3مدت اجرای پروژه  18ماه و مدت تضمين24ماه می باشد.
 -4ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ( 4،420،000،000چهار ميليارد و چهارصد و بيست ميليون) ریال می باشد كه بر اساس آیين نامه
تضمين معامالت دولتی به شماره /123402ت-50659هـ مورخ  94/9/22مورد پذیرش خواهد بود.
 -5تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  98/10/29می باشد.
 -6مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  16:00روز یکشنبه .98/11/6
 -7مهلت زمانی ارسال پيشنهاد  :ساعت 16:00روز شنبه .98/11/19
 -8زمان بازگشایی پاكتها  :ساعت 11:00صبح روز یکشنبه .98/11/20
 -9مشاور پروژه در مرحله تهيه اسناد و برگزاری مناقصه مهندسين مشاور آرمان طرح آسمانه می باشد كه شركتها جهت كسب اطالعات بيشتر
در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن  035-36284450با این شركت تماس حاصل نمایند.
 -10آدرس كارفرما جهت ارائه فيزیکی پاكتهای "الف" ،تهران -فرودگاه مهرآباد -خيابان معراج -ساختمان شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران  -طبقه چهارم -اداره كل عمران وتوسعه فرودگاهها ،تلفن  63148592- 63148579می باشد.
شركت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران
معاونت عمليات فرودگاهي -اداره كل عمران و توسعه فرودگاهها

