باسمه تعالي
آگهي فراخوان پيمانكاران

شررت فروتگاهها هرگروهگیتهرایی اری تیدرانرو تراینارپتگژهرتیسرر ورگری زرره هرتتمینهلرایخلاروتگاهههر تمهدرنیریتر
یسهسرقهویدریتهزینهرمنهقصهترگری رطت قرمنهقصورعمیماراگرمتحلوریهریورپیمهوكهنرگیجدرشتی طرگیهذینرومه د .ر
 -1شت ت هریه درحدیقلراینیهرهییاینهمورصالحیفر(نتبورینده)رانرپه ور2ریینیورگر3رتهسیزهترگرتج یزیتری رسه مهدریتوهمور
گرییاجوریهشند.ر
 -2شتحرمختصتهری رمیضیعرمنهقصو:رتیس ورگری زه هرتتمینهلرایخلاروتگاهههر تمهد
 -3یتآگناریگلیورپتگژهریتریسهسرو هنسری ههرپه ورسهلر،97رمجمیعهً یورمبلغر (192،034،295،831كصدرگرویارگراگرمیلیهنار
گرسارگرچ هنرمیلییدرگراگ زفرگرویارگرپنجرازینرگراشتصدرگرسارگر کر)رن هلرماریهشد.
 -4مدتریجتیهرپتگژهر18رمههرگرمدترتضمین24رمههرماریهشد.
 -5میزیدرسپتاهرشت فرانرمنهقصور5،341،000،000ر(پنجرمیلیهنارگرسیصدرگرچ لرگر کرمیلیید)رن هلرماریهشدر وریتریسهسرآ ینر
وهمورتضمینرم همالتراگلتاریورشمهنهر/123402ت-50659اررمینخر94/9/22رمیناپذ تشرخییادرییا .ر
 -6ضمنهًرج فریطالعهترییشتتریورآانسری نتتوتارhttp://iets.mporg.irمتیج وروتمه ید.
 -7ی رشت ت ههرگیجدرشتی طراعیتریورعملرمارآ درج فر زبریطالعهترییشتترگران هوفریسنهارمنهقصورحدی ثترظتفرمدتر کر
افتوری رتهن خروشررترآخت نرآه اروتیخییدرمنهقصرروریورآانسرت تید-رت تیدرگ ال-ریزنهتیهرشرریخروضررلریلوروینهر–رپالکر79ر–ر
گیحدر3رگر4ر-رتلفنر 021-88254434رگر 021-88287017ر،رم ند سینرم شهگنریهویهدرا مهسرتمهسرحه صلروتمه ندر.رال مریور
تیضیحریسفر ورشت ت هرماریه زفرپه فرین هیار یفارگرپه هتر(یلفر-رب-ج)رنیرانرمیعدرمقتن شردهرانریسنهارمنهقصورترحی لر
منهق صورهزینرااند.انری نر شتی طرییتدیرپه ت ههرین هیار یفارمنهق صورهتیدره شیاهرخییادر شدرگرپسری رآدرپه ت ههرپی شن هاهر
(یلفر– ب-رج)رشت ت ه ار ورحدیقلریمتیه رین هیار یفار(70ریمتیه )رنیر زبرومه ندریهرنعه فرسه ترشتی طرگرقییوینرمنهقصهتر
عمیماراگرمتحلوریهریه رمارهتاا.راز نورآه اراههروتیخییدرنگ وهموریورع دهریتودهرمنهقصورماریهشد.ر
شركت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران
معاونت عمليات فرودگاهي -اداره كل عمران و توسعه فرودگاهها

1ر

نام سازمان مناقصه گزار :شت فروتگاهها هرگروهگیتهرایی اری تیدر-رم هگوفرعملیهتروتگاههاا(یاینهر لرعمتیدرگر
تیس وروتگاهها ه)

 2ر شرح مختصر موضوع مناقصه  :پتگژهرتیس ورگری زه هرتتمینهلرایخلاروتگاهههر
برآورد اوليه :

تمهد ر

ریررتآگناریگلیررورپررتگژهریررتریسررهسرو ررهنسری ررههرپه ررورسررهلر،97رمجمیعررهًریررورمبلررغر

 3ر  (192،034،295،831كصرردرگرورریارگراگرمیلیررهنارگرسررارگرچ ررهنرمیلیرریدرگراگ زررفرگرورریارگرپررنجراررزینرگر

اشتصدرگرسارگر کر)رن هلرماریهشد ر
 4ر مهلت خرید اسناد ارزیابي كيفي و مناقصه:ر کرافتوری رتهن خریوتشهنرآخت نرآه
5ر
6ر

محل خرید حضوری اسناد :ت تید-رت تیدرگ ال-ریزنهتیهرشیخروضلریلوروینهر–رپالکر79ر–رگیحدر3رگر4ر-رتلفنر
021-88254434رگر-021-88287017رم ندسینرمشهگنریهویهدرا مهس
قيمت اسناد و نحوه واریز وجه :یهرشمهنهراههر021-88254434رگر021-88287017تمهسرحهصلروتمه ید .ر

 7ر مهلت تحویل اسناد  :م لفرتحی لرانریسنهارمنهقصورذ
8ر

ارمنهقصو .ر

ترخییادرشد .ر

محل تحویل اسناد:ت تید-روتگاهههرم تآیها-رخیهیهدرم تیج-رسهختمهدرشت فروتگاهها هرگروهگیتهرایی اری تیدر-رطبقور
چ هنم-ریاینهر لرعمتیدرگتیس وروتگاهها

ه .ر

ميزان سپرده شركت در فرآیند ارجاع كار:رمیزیدرسپتاهرشت فرانرمنهقصور5،341،000،000ر(پنجرمیلیهنارگرسیصدر
 9ر گ رچ ل رگ ر ک رمیلیید) رن هل رما ریهشد ر و ریت ریسهس رآ ین روهمو رتضمین رم همالت راگلتا ریو رشمهنهر
/123402ت-50659اررمینخر94/9/22رمیناپذ تشرخییادرییا .ر
 10ر

ميزان تضمين حسن اجرای انجام تعهدات :رطبق رضیییط رگ رمقتنیت ریو رمیزید ر %5رمبلغرقتینایا ریت ریسهس رمصییور
/123402ت-50659اررمینخر94/9/22ر .ر

ساعت و روز و محل قرائت پي شنهادها :ر انری سنهارمنهق صورم شخصرخییادر شد.رال مریورتی ضیحری سفر ورییتدیر
 11ر

په ت ههرین هیار یفارمنهقصررورهتیدرهشرریاهرخییادرشرردرگرپسری رآدرپه ت ههرپیشررن هاهر(یلفر–رب-رج)ر
شررت ت ه ار ورحدیقلریمتیه رین هیار یفار(70یمتیه )رنیر زرربرومه ندریهرنعه فرسرره ترشررتی طرگرقیریوینر
منهقصهترعمیماراگرمتحلوریهریه

رمارهتاا .ر

 12ر شت ت هریه درحدیقلراینیهرهییاینهمورصالحیفر(نتبورینده)رانرپه ور2یینیورگر3رتهسیزهترگرتج یزیتری رسه مهدر
یتوهمورگرییاجوریهشند.ر ر

 13ر از نورآه اراههروتیخییدرنگ وهموریورع دهریتودهرمنهقصورماریهشد .ر

