
  

  

 آگهی فراخوان پیمانکار

 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 اداره کل فرودگاه ههای استان بوشهر–معاونت عملیات فرودگاهی 

شرکت فرودگاه های و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیر ساخت های 

تاسیات برقی ومکانیکی ،عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بوشهر را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و 

 شرایط واگذار نماید .  از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده به شرکت های پیمانکار واجد

مرمت و بهسازی ساختمان ها ، زیر ساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی ، عوامل  شرح مختصر موضوع مناقصه :

پروازی و محوطه سازی فرودگاه بوشهرشامل عملیات تخریب ، عملیات خاکی با دست و ماشین ، کارهای فوالدی 

ات اساس ،اساس و باالست ، آسفالت ، کارهای سنگی و کارهای تاسیسبا میلگرد، بتن درجا ، بتن پیش ساخته ، زیر 

 برقی و مکانیکی شامل چراغهای فضای آزاد ، کابل های فشار ضعیف ،وسایل شبکه و ...

)هفتاد و نه میلیارد ودویست و نود وشش میلیون و نود وشش هزار  127/690/290/19جمعاًحدود برآورد اولیه :

 . 91ریال بر اساس فهرست بهای پایه وهفتصد و بیست و یک ( 

 میباشد. 7991ضمنا پیش پرداخت تعلق نمیگیرد و شاخص تعدیل سه ماهه سوم سال 

 ماه می باشد . 72ماه و مدت دوره تضمین  71 مدت اجرای پروژه :

یارد میل 06)سه میلیارد و یکصد میلیون( ریال میباشد )تا  666/666/766/9 میزان تضمین شرکت در مناقصه :

درصد( با ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )شماره ثبت  2درصد و مابقی 0

(مورد پذیرش خواهد  877979091170کد اقتصادی  76767211106تهران ،شناسه ملی 29/2/16مورخه  18710

 بود.

با ارائه معرفی  20/9/91روز یکشنبه مورخ  70تا ساعت  اسناد :و غیر حضوری دریافت حضوری  و محل مهلت

ریال به حساب شبای تمرکز وجوه درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی  666/066نامه و رسید واریز مبلغ 

از واحد بازرگانی و امور قراردادها اداره کل فرودگاه های  IR 716766668667601868660991ایران به شماره 

 غیر حضوری از طریق بارگزاری و چاپ اسناد از سایتهای معرفی شده ذیل  استان بوشهر و به صورت

بوشهر ، اداره کل فرودگاه های استان بوشهر ، ساختمان اداری ، دبیرخانه اداره کل فرودگاه اسناد :  محل تحویل

 های استان بوشهر(



  

  

  9/76/91روز یکشنبه مورخ  70پاکت همزمان(تا ساعت  8)مهلت تسلیم اسناد : 

در دفتر معاونت  76/76/91صبح روز دوشنبه  مورخ  76:66ساعت  زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی :

 عملیات فرودگاهی )ستاد( خواهد بود .

تاسیسات از سازمان  8ابنیه و  8شرکتهای متقاضی باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی (در پایه -

 باشند .مدیریت و برنامه ریزی کشور 

امتیاز( را کسب نمایند گشوده خواهد  00بازرگانی )–تنها پاکتهای ج شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی  فنی -

 شد 

 هزینه آگهی فراخوان به عهده شرکت فرودگاه هاو ناوبری هوایی ایران می باشد .-

صبح  76فرودگاه بوشهر ساعت  با هماهنگی دفتر فنی 0/76/91و 8بازدید از محل پروژه فرودگاهی در مورخ -

 (61199999298امکان پذیر خواهد بود .)شماره تماس 

قابل مشاهده  WWW.airport.irآگهی مناقصه در پرتال شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به نشانه -

 است .

جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی 

iets.mporg.ir  تماس حاصل فرمائید . 611-99000911مراجعه و یا با شماره 
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