
 

 بسمه تعالي

 پيمانكاران فراخوانآگهي 

 

، تمانها ، یرخرا تهای ااخساراب بر ری   مرمرت و بهارا ی خرا    پرروه   در نظرر دارد   و ناوبری هوایی ایران شركت فرودگاهها

عمومي   را برر اخراق  رانون برگر اری ماا وراب و ا  طریرص ماا وره        شرسرا   خا ی فرودگرا   محوطه عوامل پروا ی ومکانسکی و

 .كادبه شركتهای پسمانکار واجد شرایط واگذار چهار پاكت فشرده ای يرحلهدو

 را  و بانرد  5ااخسااب و اجهسر اب و   4اباسه و  3پایه در حدا ل دارای گواهساامه صالحست )رابه بادی(  به تنهاي شركتها باید 

 .(نساتپذیرش )مشاركت با شركتهای دیگر ،  ابل كشور باشاد. برنامه و بودجها  خا مان 

 و عوامرل پرروا ی  ویرخا تهای ااخسااب بر ری ، مکرانسکی     ،مرمت و بهاا ی خا تمانهاشرح مختوری ا  موضوع ماا وه: 

برتن   -ن درجابت -كارهای فوالدی با مسلگرد -بادخت وماشسن  اكیعملساب  -عملساب اخریبشامل شسرا  )محوطه خا ی فرودگا  

كارهای خاگی و كارهای ااخسااب بر ی و مکانسکی شامل چراغهای فضرای   –آخفالت  -اخاق و باالخت ، یر اخاق -پسش خا ته

 ( وخایل شبکه و .... –های فشار ضعسف كابل –آ اد 

 اخت. 97( ریال بر اخاق فهارق بهای پایه خال ساردمسل دویات) 200.000.000.000برآورد اولسه مجموعاً حدود

 اخت. 97تعديل سه ياهه دوم شا ص  و گیردپیش پرداخت تعلق نم "ضماا

 اخت.یکاال برابر  اضمسندور  و مدب  ما 18مدب اجرای پروه  

% و 5مسلسرارد ریرال    50) ارا  باشدمی  ریال(و پانصدمیلیون میلیاردپنج  ) 5.500.000.000مس ان خپرد  شركت در ماا وه 

یرا   050170000002176843009003IRكرل  به شمار  حااب شبای امرك  وجو  خپرد  ادار   نقدی كه به صورب واری% ( 2مابقی 

اهرران، شااخره ملری     29/2/70مرور    84185)شمار  ثبت در وجه شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ضمانتاامه معتبر بانکی 

 موردپذیرش  واهد بود. (411319637815، كد ا توادی 10101287750

، ضررمااً جهررت اطالعرراب بسشررتر برره آدرق ایاترنترری  اخررت برنررد  ماا وررهفرا رروان برره عهررد   هررایه یارره آگهرریااررویه 
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ا  شركتهای واجد شرایط دعوب به عمل می آید جهت كاب اطالعاب بسشتر و دریافت اخااد ماا وه حداكثر ظرف مدب یك 

الفررن  –فررارقادار  كرل فرودگاههررای اخرتان    –شررسرا فرودگرا   آدرق  بررهآگهری فرا رروان ماا وره    اولررسنهفتره ا  ارراریش نشرر   

)ج( شركتهایی كه حدا ل امتسا  ار یابی فای با رگرانی   ااها پاكتهایاماق حاصل فرمایاد . ال م به اوضسح اخت كه  07137218890

 امتسا ( را كاب نمایاد گشود   واهد شد.   65)

 

 شركت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران

 مدیریت نگهداری ابنيه وسطوح پروازی - معاونت عمليات فرودگاهي 

 

 29/07/1397روزنامه خبر جنوب مورخ نوبت اول: 

 30/07/1397نوبت دوم: روزنامه مناقصه مزایده مورخ 
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 فرم انتشار الكترونيكي آگهي مناقصه

 

 معاونت عملساب فرودگاهی- و ناوبری هوایی ایران اهشركت فرودگاهنام سازمان مناقصه گزار: 1

 (مدیریت نگهداری اباسه و خطوح پروا ی)

مرمرت و بهارا ی خرا تمانها ، یرخرا تهای     عملسراب اجرایری   مختصر موضوع مناقصه : برآورد و شرح 2

 -)شرامل عملسراب اخریرب    شرسرا  ومحوطه خا ی فرودگرا    عوامل پروا یو ااخسااب بر ی ، مکانسکی

 یرر   -برتن پرسش خرا ته    -بتن درجرا  -كارهای فوالدی با مسلگرد -عملساب  اكی بادخت وماشسن

كارهای خاگی و كارهای ااخسااب بر ری و مکرانسکی شرامل     –خفالت آ -اخاق ،اخاق و باالخت

 ( وخایل شبکه و .... –كابل های فشار ضعسف  –چراغهای فضای آ اد 

 .97بهای پایه خال ریال بر اخاق فهارق  200.000.000.000به مبلغ اقریبی 

 .یك هفته ا  ااریش انتشار اولسن آگهی ماا وه مهلت خرید اسناد ارزیابي كيفي و مناقصه: 3

 07137218890الفن  –فارقادار  كل فرودگاههای اختان  –شسرا فرودگا  محل خرید حضوری اسناد: 4

ا   انه بانك ه ار (ریال به شمار  حااب شب پانود  500.000غ مبل قيمت اسناد و نحوه واریز وجه: 5

 یا فروش ایاترنتی به نام شركت فرودگاههای كشور 180100004001068404006338IRمرك ی 

 رو  پس ا  اامام ااریش فروش اخااد 14حدا ل  مهلت تحویل اسناد : 6

 07137218890الفن  –فارقادار  كل فرودگاههای اختان  –شسرا فرودگا  محل تحویل اسناد: 7

نقدی یا ضمانتاامه معتبر بانکی ریال كه به صورب  5.500.000.000 ميزان سپرده شركت در مناقصه: 8

 می باشد.

% مبلغ  رارداد بر اخاق مووبه 5طبص ضوابط و مقرراب به مس ان  ميزان تضمين انجام تعهدات: 9

 . 22/9/94مور  هر -50659/ب123402

ال م به اوضسح اخت كه در اخااد ماا وه مشخص  واهد شد.  ساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها : 10

كارب نمایارد گشرود      امتسرا ( را  65پاكاب )ج( شركتهایی كه حدا ل امتسا  ار یرابی فاری با رگرانی )   ااها 

  واهد شد.  

 

 8خراعت  نمود  اند ، در  اریبا دید نمایاد  كلسه شركتهایسکه اخااد ماا وه را  ریدهماهنگي روز بازدید :  11

 نامه ، بالمانع اخت.   با همرا  داشتن معرفی آبان ما  نو دهمو  دوا دهم های رو  صبح 

 



 دستورالعمل سيستم مناقصه گزاری الكترونيكي

 
 لطفاً برای انتشار آگهی ماا وه ا داماب  یر را بوورب هم مان انجام دهسد:

 

انتشار آگهی ماا وه در رو نامه های كثسراالنتشار )مطابص نمونه آگهی  یر(، این آگهی فقط كلسه موضوعاب  -1

( انجام 2ترنتی مطابص با باد )ماا وه را مطابص مقرراب شامل می شود و انتشار ج ئساب ا  طریص خایت ایا

 .شود می
 

 
 
 
 اکمسل فرم ضمسمه و ارخال آن به مرك  ماا وه گ اری الکترونسکی هم مان با ارخال آگهی به رو نامه، -2

 نحو  ارخال فرم اکمسل شد  در پایسن فرم مشخص شد  اخت.

 وری اطالعاب.مدیریت خساتمها و فن آبه دفتر  2و1ارخال یك ناخه ا  موارد  -3

 
 

 
 

 آگهي مناقصه

ي كشورو ناوبری هوای شركت فرودگاهها  

 

مرمت و بهاا ی خا تمانها ، یرخا تهای ااخسااب بر ی ، عملساب اجرایی موضوع مناقصه:

 شسرا ومحوطه خا ی فرودگا   عوامل پروا یو مکانسکی

الفن  –فارقادار  كل فرودگاههای اختان  –شسرا فرودگا   :مهلت و محل دریافت اسناد

07137218890 

انتشار اولسن آگهیرو  ا   یك هفتهبه مدب .  

 برای كاب اطالعاب بسشتر رجوع كاسد به خایت:

http://iets.mporg.ir 
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