شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی
(مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید  ،نصب و راه اندازی موتور مولد برق اضطراری فرودگاه تبریز)
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران(اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی)در نظر دارد نسبت به خرید  ،نصب و راه اندازی موتور مولد برق
اضطراری اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی بشرح موضوع ذیل الذکر از بين اشخاص حقيقی و حقوقی و از طریق مناقصه عمومی( براساس قانون و
آیين نامه های برگزاری مناقصات مصوب سال  1383و مصوبه شماره / 164082ت 373ه مورخ  1386/10/10هيئت وزیران ) اقدام نماید.
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 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 مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
)1

موضوع مناقصه :

خرید  ،نصب و راه اندازی تعداد یک دستگاه موتور کامل (بهمراه دور چين شامل رادیاتور واستارت وپروانه وشارژر وباطری و سنسورها و )....مولد برق
اضطراری به قدرت  (PRIME) 635KVAبه صورتی که موتور مذکور قابليت کوپله شدن با ژنراتور  PRIME 635KVAاستامفورد (موجود منصوبه بر
روی شاسی) را داراباشد.
)2مبلغ سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار ( 3.000.000.000سه ميليارد ریال) بوده که براساس آیين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره /123402
ت – 50659ه  -مورخ  94/09/22به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب شبای  IR870100004001068406371896بنام
تمرکز وجوه سپرده اداره کل خزانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با شناسه واریز
 933280520100000000000031003010مورد پذیرش خواهد بود..
 )3تاریخ دریافت اسناد از سامانه  :از روز چهارشنبه تاریخ  1400/07/28لغایت ساعت  24/00روز شنبه تاریخ 1400/08/08
 )4مهلت زمانی بارگذاری اسناد مناقصه در سایت  :ازساعت  8صبح روز یکشنبه تاریخ  1400/08/09لغایت ساعت  14/30روز شنبه تاریخ 1400/08/22
 )5زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت 9صبح روز یک شنبه تاریخ 1400/08/ 23
 )6زمان جلسه توجيهی و پاسخ به سئواالت احتمالی ساعت  10صبح روز دوشنبه تاریخ  1400/08/10در سالن اجتماعات فرودگاه خواهد بود.
 )7شرکتها جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن  ، 04132607543اداره بازرگانی فرودگاه تبریز تماس حاصل نمایند
.
 )8آدرس کارفرما جهت ارائه فيزیکی پاکتهای "الف" تبریز  -اداره کل فرودکاههای آذربایجان شرقی –امور اداری (دبيرخانه)فرودگاه تبریز می باشد.
 )9آخرین مهلت زمان تحویل پاکت های (الف) ساعت  14/30روز شنبه تاریخ  1400/08/22خواهد بود.
 )10ارائه ایران کد الزامی است.
 )11مناقصه مذکور در صورت حضور حداقل  3پيشنهاد دهنده برگزار خواهد شد.
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