
 

 سمه تعالياب

 پيمانكاران فراخوانآگهي 

 

عملیات اجرایی احداث ساختمان، آگهی فراخوان مناقصه پروژه در نظر دارد  و ناوبری هوایی ایران شركت فرودگاهها      

ای  مرحلهیك بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی را  محوطه و استخر ایمنی زمینی فرودگاه بندرلنگه

 به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

برنامه از سازمان تاسیسات و تجهیزات  پنجابنیه و  پنجشركتها باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی( در پایه  -1

  باشند. و بودجه

شامل  فرودگاه بندرلنگهعملیات اجرایی احداث ساختمان، محوطه و استخر ایمنی زمینی شرح مختصری از موضوع مناقصه: 

 .) ... و كارهای سنگی با سنگ پالک ،كارهای فوالدی سبك، كارهای آلومینیومیكارهای فوالدی با میلگرد، بتن درجا، )

و  هفتادنهصد و میلیون و  سهو هشتاد و  صدپانو  میلیاردسی و شش ) 36،583،979،138 حدود برآورد اولیه مجموعاً -2

انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه  .می باشد 97فهارس بهای پایه سال ( ریال بر اساس سی و هشتصد و هزار و  نه

 موضوع انعقاد پیمان اجرای كارهای ساختمانی به روش سرجمع، می باشد. 4/5/96مورخ  1299188/96شماره 

 ماه می باشد. 24 و مدت تضمین یك سالمدت اجرای پروژه  -3

كده بدر اسداس     می باشدد  میلیون ( ریالصد و سی هشت)یك میلیارد و 1،830،000،000میزان سپرده شركت در مناقصه  -4

 پذیرش خواهد بود. مورد 22/9/94هد مورخ -50659/ت123402آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

فراخدوان بده عهدده برندده مناقصده مدی باشدد، ضدمنًا جهدت اطالعدات بیشدتر بده آدرس اینترنتدی               های هزینه آگهی -5

http://iets.mporg.ir .مراجعه فرمایید 

از شركتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه حدداكرر ردر     -6

خیابدان  -مهرآبداد فرودگداه بدین المللدی     -مدت یك هفته از تاریخ نشر آخرین آگهی فراخوان مناقصه به آدرس تهدران 

اداره  – اداره كل عمران وتوسعه فرودگاهها -طبقه چهارم-ساختمان شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  -معراج

    حاصل فرمایند. الزم بده توضدیا اسدت كده شدركتها      تماس   63148646تلفن  -بررسی های فنی و امور قراردادها 

ج( را در موعد مقررشده در اسناد مناقصده تحویدل مناقصده گدزار     -ب -می بایست پاكت ارزیابی كیفی و پاكات )الف

دهند. در این شرایط ابتدا پاكتهای ارزیابی كیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاكتهای پیشنهادی )الدف  

متیاز( را كسدب نمایندد بدا رعایدت سدایر شدرایط و قدوانین        ا 65ج( شركتهایی كه حداقل امتیاز ارزیابی كیفی ) -ب –

 مرحله ای باز می گردد. یكمناقصات عمومی 

 

 شركت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران

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

 

1 
 معاونت عملیات فرودگاهی - و ناوبری هوایی ایران اهفرودگاهشركت  نام سازمان مناقصه گزار:

 و توسعه فرودگاهها( عمران)اداره كل 

2 
شامل  ایمنی زمینی فرودگاه بندرلنگهو محوطه سازی احداث ساختمان  :شرح مختصر موضوع مناقصه

كارهای سنگی با سنگ كارهای فوالدی با میلگرد، بتن درجا، كارهای فوالدی سبك، كارهای آلومینیومی، )

 .) پالک و ...

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

4 

ساختمان شركت فرودگاهها  -خیابان معراج-فرودگاه بین المللی مهرآباد -تهران:محل خرید حضوری اسناد

اداره بررسی های فنی و امور  – عمران وتوسعه فرودگاههااداره كل  -طبقه چهارم-و ناوبری هوایی ایران 

63148646تلفن  -قراردادها   

 تماس حاصل فرمایید. 63148646 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 
كه  ریال( میلیونصد و سی هشتیك میلیارد و ) 1،830،000،000  :فرآیند ارجاع كارميزان سپرده شركت در 

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

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

 . 22/9/94مورخ هد -50659/ت123402

10 

 الزم بده توضدیا اسدت كده    .در اسناد مناقصه مشخص خواهد شدساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها :

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

بدا رعایدت سدایر شدرایط و قدوانین       امتیداز( را كسدب نمایندد    65) كیفدی  شركتهایی كه حداقل امتیاز ارزیابی

 باز می گردد. مرحله ای یكمناقصات عمومی 

از تاسیسات و تجهیزات  پنجابنیه و پنجصالحیت )رتبه بندی( در پایه شركتها باید حداقل دارای گواهینامه  11

 باشند. سازمان برنامه و بودجه 

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

 


