بسمه تعالي
آگهي فراخوان پيمانكاران

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پرروه مرمرت و بهارا ی خراانهانها ر یرخراانهای ساخ ارای بر ری ر
مکان کی وعوامل پروا ی و محوطه خا ی فرودگا خردارجنگل رشت را بر اخاس رانون برگرراری منا ترای و ا طریرا منا تره
عهومی دو مرحله ای فشرد به شركنهای پ هانکار واجد شرایط واگذار نهاید.
شركنها باید حدا ل دارای گواه نامه صالح ت (رسبه بنردی در پایره  4ابنیه

 4تاسیسها

تهییهتا

 5راه بانه ا

خا مان مدیریت و برنامه ریری كشور باشند.
شرح مخنتری ا موضوع منا ته :مرمت و بهاا ی خاانهانها ر یرخاانهای ساخ اای بر ی ر مکران کی وعوامرل پرروا ی و
محوطه خا ی فرودگا خردارجنگل رشت (شامل عهل ای سخریب -عهل ای ااكی بادخت وماش ن -كارهای فروددی برا م لگررد-
بنن درجا -بنن پ ش خاانه -یر اخاس راخاس و بادخت -آخفالت – كارهای خنگی و كارهای ساخ اای بر ی و مکران کی شرامل
چراغهای فضای آ اد – كابل های فشار ضع ف – وخایل شبکه و ....
برآورد اول ه مجهوعاً حدود000ر000ر000ر( 60شتت م ل ارد ریال بر اخاس فهارس بهای پایه خال  96م باشد .
مدی اجرای پروه  21ما و مدی دور سضه ن برابر مدی پ هان می باشد.
م ران خپرد شركت در منا ته 000ر000ر400ر(2دوم ل ارد وچهارصدم ل ون ریال می باشد( سا  40م ل ارد ریال  %5و مابقی  %2كه
به صوری واریر نقدی یا ضهانننامه معنبر بانکی مورد پذیرش اواهد بود.
هرینرره آگهرری هررای فراارروان برره عهررد برنررد منا ترره مرری باشرردر ضررهناً جهررت اطالعررای ب شررنر برره آدرس ایننرننرری
 http://iets.mporg.irمراجعه فرمای د.

آارین مهلت سال م اخناد منا ته (چهار پاكت ههرمان سا خاعت 14ر  16اردیبهشت ما  1396و مان با گشرایی پاكرای
ار یابی ك فی خاعت 11صبحر  17اردیبهشت ما  1396اواهدبود.
ا شركنهای واجد شرایط دعوی به عهل می آید جهت كاب اطالعای ب شنر و دریافت اخناد منا ته حداكثر ظرف مدی یك
هفنه ا ساریخ نشر آارین آگهی فرااوان منا ته به آدرس فرودگا خردارجنگل رشت – دب راانره ادار كرل فرودگاههرای اخرنان
گ الن – سلفن 01333727001-3سهاس حاصل فرمایند  .د م به سوض ح اخت كه سنهرا پاكنهرای (ج شرركنهایی كره حردا ل امن را
ار یابی فنی با رگانی ( 65امن ا را كاب نهایند گشود اواهد شد.
شركت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران
اداره كل فرودگاه استان گيالن  -فرودگاه سردارجنگل رشت

فرم انتشار الكترونيكي آگهي مناقصه
1

نام سازمان مناقصه گزار:شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران –ادار كل فرودگا اخنان گ الن
(فرودگا خردارجنگل رشت

2

برآورد و شرح مختصر موضوع مناقصه :عهل رای اجرایری مرمرت و بهارا ی خراانهانها ر یرخراانهای

ساخ اای بر ی ر مکان کی وعوامل پروا ی و محوطه خا ی فرودگا خردارجنگل رشت (شرامل عهل رای
سخریب -عهل ای ااكی بادخت وماش ن -كارهای فوددی با م لگرد -بنن درجا -بنن پ ش خاانه-
یر اخاس راخاس و بادخت -آخفالت – كارهای خرنگی و كارهرای ساخ ارای بر ری و مکران کی
شامل چراغهای فضای آ اد – كابل های فشار ضع ف – وخایل شبکه و ....
به مبلغ سقریبی 000ر000ر000ر( 60شتت م ل ارد ریال بر اخاس فهارس بهای پایه خال .96
3

مهلت خرید اسناد ارزیابي كيفي و مناقصه :یك هفنه ا ساریخ اننشار آارین آگهی منا ته.

4

محل خرید حضوری اسناد :فرودگا خردارجنگل رشت– دب راانه ادار كل فرودگاههای اخنان گ الن–
سلفن 01333727001-3

5

قيمت اسناد و نحوه واریز وجه :مبلغ 000ر( 500پانتدهرار ریال به شهار حااب
 IR720170000002176844401008به نام شركت فرودگاههای كشور نرد بانك ملی

6

مهلت تحویل اسناد  :مهلت سحویل اخناد منا ته سا ساریخ  16اردیبهشت ما  1396اواهدبود.

7

محل تحویل اسناد :فرودگا خردارجنگل رشت – دب راانه ادار كل فرودگاههای اخنان گ الن–
سلفن 01333727001-3

8

ميزان سپرده شركت در مناقصه000 :ر000ر400ر(2دوم ل ارد وچهارصدم ل ون ریال كه به صوری
نقدی یا ضهانننامه معنبر بانکی می باشد.

9

ميزان تضمين انجام تعهدات :طبا ضوابط و مقررای به م ران  %5مبلغ رارداد بر اخاس متوبه
/123402ی-50659هر مورخ . 94/9/22

 10ساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها  :در اخناد منا ته مشخص اواهد شد .د م به سوض ح اخت كه
سنها پاكای (ج شركنهایی كه حدا ل امن ا ار یرابی فنری با رگرانی ( 65امن را را كارب نهاینرد گشرود
اواهد شد.

