
 

 سمه تعالياب

 پيمانكاران فراخوانآگهي 

 

بین  پروژه توسعه و بهسازی اپرون و تکمیل تاكسیوی های ارتباطی فرودگاهدر نظر دارد  و ناوبری هوایی ایران شركت فرودگاهها    

واجد شرایط واگذار به پیمانکار دو مرحله ای بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی ا ر المللی بندرعباس

 نماید.

   باشند. برنامه و بودجهاز سازمان سه راه و ترابری  پایهشركتها باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی( در  -1

)عملیاات تخریا ع عملیاات    شاامل  توسعه  و بهسازی اپرون و تاكسیوی های ارتباطی شرح مختصری از موضوع مناقصه:  -2     

 .)كارهای فوالدی با میلگردع كارهای فوالدی سبکع بتن درجاع زیر اساسع اساس و باالستع آسفالت و ... خاكی با ماشینع

 ماه می باشد. 60 و مدت تضمین ماه 12مدت اجرای پروژه  -3

) یکصاد و بیسات میلیاارد و پانصاد و      443ع136ع558ع120ع مجموعاً حدود 97برآورد پروژه بر اساس فهارس بهای پایه سال  -4

 می باشد.  ه و هشت میلیون و صد و سی و شش هزار و چهارصد و چهل و سه ( ریال پنجا

بر اسااس آیاین   كه  می باشدمیلیون( ریال  دوازدهصد و نه) سه میلیارد و  000ع000ع912ع3میزان سپرده شركت در مناقصه  -5

 مورد پذیرش خواهد بود.ه  50659/ ت 123402نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

فراخوان به عهاده برناده مناقصاه مای باشادع ضامنًا جهات اطالعاات بیشاتر باه آدرس اینترنتای             های آگهیچاپ هزینه  -6

http://iets.mporg.ir .مراجعه فرمایید 

حداكثر ظرف مدت یک  از شركتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت كس  اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه

 -نبش خیاباان فارح زادی   -خیابان فاضل شمالی-كوی نصر -تهرانآدرس  بهآگهی فراخوان مناقصه  آخرینهفته از تاریخ نشر 

  الزم به توضیح است كه شركتها می بایست پاكت ارزیابی كیفی و پاكاات  . حاصل فرمایندتماس   88245586-7تلفن ع 2پالک 

در این شارایط ابتادا پاكتهاای ارزیاابی كیفای       مقررشده در اسناد مناقصه تحویل مناقصه گزار دهند. ج( را در موعد-ب -)الف

 70ج( شركتهایی كه حداقل امتیاز ارزیابی كیفای )  -ب –مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاكتهای پیشنهادی )الف 

 ت عمومی دو مرحله ای باز می گردد.امتیاز( را كس  نمایند با رعایت سایر شرایط و قوانین مناقصا

 

 شركت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران

 و توسعه فرودگاههاعمران اداره كل  -معاونت عمليات فرودگاهي
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 فرم انتشار الكترونيكي آگهي مناقصه

 

1 
 فرودگاهیمعاونت عملیات  - و ناوبری هوایی ایران اهشركت فرودگاه نام سازمان مناقصه گزار:

 و توسعه فرودگاهها( عمران)اداره كل 

2 
)عملیاات تخریا ع   شاامل  توسعه  و بهسازی اپرون و تاكسیوی های ارتباطی  :شرح مختصر موضوع مناقصه

عملیات خاكی با ماشینع كارهای فوالدی با میلگردع كارهای فوالدی سبکع بتن درجاع زیر اسااسع اسااس و   

 .) باالستع آسفالت و ...

 .آگهی مناقصه آخرینهفته از تاریخ انتشار  یک مهلت خرید اسناد ارزیابي كيفي و مناقصه: 3

4 
ع 2پالک  -نبش خیابان فرح زادی -خیابان فاضل شمالی-كوی نصر -تهران :محل خرید حضوری اسناد

   88245586-7تلفن 
 فرمایید.تماس حاصل   88245586-7 با شماره قيمت اسناد و نحوه واریز وجه: 5

 مهلت تحویل در اسناد مناقصه ذكر خواهد شد. مهلت تحویل اسناد : 6

7 
ساختمان شركت فرودگاهها و  -خیابان معراج-مهرآبادبین المللی فرودگاه  -تهران محل تحویل اسناد:

 وتوسعه فرودگاهها. عمراناداره كل  -طبقه چهارم-ناوبری هوایی ایران 

8 
 میلیون( ریال دوازدهصد و نه) سه میلیارد و  000ع000ع912ع3  :فرآیند ارجاع كارميزان سپرده شركت در 

 می باشد. هیات محترم وزیران 22/9/94مورخ ها -50659/ت123402بر اساس مصوبه كه 

9 
% مبلغ قرارداد بر اساس مصوبه 5طبق ضوابط و مقررات به میزان  ميزان تضمين انجام تعهدات:

 . 22/9/94مورخ ها -50659/ت123402

10 

 الزم به توضایح اسات كاه   .در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد ساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها :

ج(  -ب –ابتدا پاكتهای ارزیابی كیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاكتهای پیشنهادی )الاف  

باا رعایات ساایر شارایط و قاوانین       امتیااز( را كسا  نمایناد    70) كیفای  شركتهایی كه حداقل امتیاز ارزیابی

 باز می گردد. مناقصات عمومی دو مرحله ای

از سازمان برنامه و بودجه سه راه و ترابری  پایهصالحیت )رتبه بندی( در شركتها باید حداقل دارای گواهینامه  11

 باشند. 

 كثیراالنتشار به عهده برنده مناقصه می باشد.هزینه چاپ آگهی های فراخوان در روزنامه های  12

 
 

 


