
 
 

 

  ((مرحله ايمرحله اي  دودو))100T-MA-97-9-20مناقصه عمومي 

یک دستگاه آسانسور و تعویض آن با آسانسور یک دستگاه آسانسور و تعویض آن با آسانسور خرید و نصب و راه اندازي خرید و نصب و راه اندازي   موضوع مناقصه :موضوع مناقصه :  --11
  المللي مهرآباد از طریق اشخاص حقوقي واجد شرایط المللي مهرآباد از طریق اشخاص حقوقي واجد شرایط فرسوده برج مراقبت پرواز فرودگاه بین فرسوده برج مراقبت پرواز فرودگاه بین 

  13971397//99//1717مورخ  مورخ    شنبهشنبهروز روز لغایت  لغایت    13971397//99//1010مورخ مورخ   شنبهشنبهاز روز از روز   مهلت فروش اسناد :مهلت فروش اسناد :  --22
،ساختمان اداره كل فرودگاه ،ساختمان اداره كل فرودگاه 22:  تهران فرودگاه بین المللي مهرآباد ،جنب ترمینال :  تهران فرودگاه بین المللي مهرآباد ،جنب ترمینال   محل فروش اسنادمحل فروش اسناد  --33

  مهرآباد، مهرآباد، 
  6102316161023161شماره تماس :    شماره تماس :    ––اداره تداركات ،واحد امور قراداد ها اداره تداركات ،واحد امور قراداد ها 

  خرید اسناد به دو صورت به شرح ذیل امكان پذیر است:خرید اسناد به دو صورت به شرح ذیل امكان پذیر است:  نحوه خريد اسناد:نحوه خريد اسناد:  --44
و شناسه واریز و شناسه واریز   40010684040063384001068404006338ریال به حساب ریال به حساب   550.000550.000:خرید حضوري :واریز مبلغ :خرید حضوري :واریز مبلغ 44--11    

  نزد بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران  به انضمام معرفي نامهنزد بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران  به انضمام معرفي نامه  333068482280520000000000619201333068482280520000000000619201

)خرید از سایت )خرید از سایت     hhttttpp::////iieettss..mmppoorrgg..iirrخرید غیر حضوري: مراجعه به سایت مناقصات كشور به آدرس خرید غیر حضوري: مراجعه به سایت مناقصات كشور به آدرس : : 44--  22
  رایگان است.(رایگان است.(

به نشاني به نشاني   9797//1010//22شنبه مورخ شنبه مورخ یكیكبعدازظهر روز بعدازظهر روز 14:0014:00حداكثر تاساعتحداكثر تاساعتزمان و مكان تحويل پيشنهادات :زمان و مكان تحويل پيشنهادات :  --55
  فرودگاه فرودگاه 

واحد واحد ––،ساختمان اداره كل فرودگاه ، طبقه اول ،اداره امور كاركنان ،ساختمان اداره كل فرودگاه ، طبقه اول ،اداره امور كاركنان 22بین المللي مهرآباد،جنب ترمینال بین المللي مهرآباد،جنب ترمینال 
  سناد پیشنهادي متقاضیان را دریافت مي نماید .سناد پیشنهادي متقاضیان را دریافت مي نماید .دبیرخانه ادبیرخانه ا

  صبح صبح 3300::1010ساعتساعت  13971397//1010//33شنبه شنبه دودوروز  روز    جلسه بازگشايي پاكات :جلسه بازگشايي پاكات :  --66
  ( مي باشد.( مي باشد.300.000.000300.000.000))    سیصد میلیون ریال سیصد میلیون ریال : : مبلغ سپرده شركت در مناقصهمبلغ سپرده شركت در مناقصه  --77
د د داراي گواهینامه از مراجع ذیصالح را دارا باشند و همچنین شناسه ملي ، كداراي گواهینامه از مراجع ذیصالح را دارا باشند و همچنین شناسه ملي ، كمناقصه گران باید مناقصه گران باید   --88

  اقتصادي و روزنامه رسمي را داشته باشند.اقتصادي و روزنامه رسمي را داشته باشند.
  

                                                                                                                                                                                                                                          

 كل فرودگاه بين المللي مهرآبادكل فرودگاه بين المللي مهرآباداداره اداره 
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