بسمه تعالی
آگهی فراخوان پیمانکاران

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه (تهیه لوازم و اجرای سیستم های آبیاری قطره ای و آبپاش های مخفی شونده
(چمن) اراضی فروگاه بین المللی شهید مدنی تبریز )را براساس قانون مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی
کیفی (فشرده ) به شماره 2098001122000001ز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضایالکترونیکی
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
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شرکتها باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت رتبه  5رشته آب از آئین نامه مصوب  1360/02/30هیئت وزیران می باشد.
حداقل نمره ارزیابی کیفی  60و ارزیابی فنی و بازرگانی نیز  60اعالم می گردد.
برآورد اولیه پروژه به مبلغ  7.550.000.000ریال (هفت میلیارد و پانصد و پنجاه مییلیون ریال ) می باشد .
مدت اجرای پروژه  6ماه و مدت تضمین  12ماه می باشد .
میزان سپرده شرکت در مناقصه  377.500.000ریال (سیصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) می باشد که براساس آیین
نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت– 50659ه-مورخ  94/09/22به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز نقدي به شماره
حساب شباي  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.
 )6تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه روز چهارشنبه تاریخ  98/09/20می باشد .
 )7مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 16روز شنبه تاریخ 98/09/30
 )8مهلت زمانی ارسال پیشنهاد  :تا ساعت  10صبح روز یکشنبه تاریخ 98/10/15
 )9زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 10صبح روز دوشنبه تاریخ 98/10/16
 )10شرکتها جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن  ، 04135234705اداره تسهیالت و تجهیزات
فرودگاه تبریز تماس حاصل نمایند .
 )11آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای "الف" تبریز  -اداره کل فرودکاههای آذربایجان شرقی –اداره امور اداری (دبیرخانه)فرودگاه
تبریز می باشد.
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