
 

 

 رشكت رفودگاهها و انوربي هوايي         
 اداره كل رفودگاههاي استان زيد       

مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی پروژه در نظر دارد  و ناوبری هوایی ایران شركت فرودگاهها

عمومي دو  را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه  محوطه سازی فرودگاه شهید صدوقی یزد وعوامل پروازی و

 به شركتهای پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. مرحله ای فشرده چهار پاكتي

و تجهیزات از سازمان برنامه و  تاسیسات 5ابنیه و  4در پایه حداقل دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی(  به تنهاييشركتها باید 

 )مشاركت با شركتهای دیگر ، قابل پذیرش نمی باشد.(كشور باشند. بودجه

محوطه  و عوامل پروازیو مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکیشرح مختصری از موضوع مناقصه: 

 -بتن درجا -با میلگرد كارهای فوالدی -عملیات خاكی بادست وماشین -)شامل عملیات تخریبشهید صدوقی یزد سازی فرودگاه 

كارهای سنگی و كارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغهای  –آسفالت  -زیر اساس ،اساس و باالست -بتن پیش ساخته

 (وسایل شبکه و .... –كابل های فشار ضعیف  –فضای آزاد 

ون وصد وهشت هزار ودویست و هفتاد )هفتاد ونه میلیارد و نهصد ونود میلی 79،990،108،274حدود برآورد اولیه مجموعاً 

 میباشد . 97وچهار( ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال 

 می باشد. 97تعديل سه ماهه دوم وشاخص  پیش پرداخت تعلق نمي گیرد "ضمنا

 باشد. می يكسالبرابر تضمین دوره و مدت  ماه 18مدت اجرای پروژه 

% ( 2% و مابقی 5میلیارد ریال  50میلیارد ویکصد میلیون (ریال می باشد) تا  ).سه 3.100.000.000مناقصهمیزان سپرده شركت در 

فرودگاههای استان یزد  كل كه به صورت واریز نقدی به شماره حساب شبای تمركز وجوه سپرده اداره

330170000002176845902009.IR 84185)شماره ثبت در وجه شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ضمانتنامه معتبر بانکی  یا 

 پذیرش خواهد بود. مورد (411319637815، كد اقتصادی 10101287750تهران، شناسه ملی  29/2/70مورخ 

می باشد، ضمناً جهت اطالعات بیشتر  شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایرانبه عهده روزنامه فراخوان  های هزینه آگهیتسویه 

 مراجعه فرمایید. http://iets.mporg.irبه آدرس اینترنتی 

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

اداره كل فرودگاههای  –فرودگاه شهید صدوقی یزد  -انتهای بلوارآزادگانآگهی فراخوان مناقصه به آدرس  اولینهفته از تاریخ نشر 

 تنها پاكتهایاست كه  تماس حاصل فرمایند . الزم به توضیح 03537230003 -2133داخلی  035-31010: تلفن شماره –استان یزد 

 وده خواهد شد. امتیاز( را كسب نمایند گش 65)ج( شركتهایی كه حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی )

 

 شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 مدیریت نگهداری ابنيه وسطوح پروازی - معاونت عمليات فرودگاهی 

 

 

 آگهی فراخوان پيمانكاران
 

http://iets.mporg.ir/

