
  

  

  بسمه تعالی

پیمانکاران فراخوانآگهی 

  

مرمت و بهســازي ســاختمانها ،زیرســاختهاي تاســیســات برقی ، پروژه در نظر دارد  و ناوبري هوایی ایران شــرکت فرودگاهها

ــازي فرودگاه عوامل پروازي ومکانیکی و ــه  اراك محوطه س ــات و از طریق مناقص ــاس قانون برگزاري مناقص  دو عمومی را بر اس

  به شرکتهاي پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. چهار پاکتیفشرده مرحله اي 

 برنامه و بودجهاز سازمان   راه و باند 5ابنیه و و  5پایه در حداقل داراي گواهینامه صالحیت (رتبه بندي)   به تنهاییشرکتها باید  

  (مشارکت با شرکتهاي دیگر ، قابل پذیرش نمی باشد.)کشور باشند.

صه:       سیسات برقی ، مکانیکی      شرح مختصري از موضوع مناق ساختمانها ،زیرساختهاي تا و عوامل پروازيو مرمت و بهسازي 

سازي فرودگاه   شین   خاکیعملیات  -عملیات تخریب(شامل   اراكمحوطه  بتن  -بتن درجا -کارهاي فوالدي با میلگرد -بادست وما

)کارهاي سنگی و کارهاي تاسیسات برقی و مکانیکی –آسفالت  -زیر اساس ،اساس و باالست -پیش ساخته

ریال ( نوزده میلیارد و نهصــدوپنج میلیون و چهارصــدوبیســت وهفت هزار و  740/427/905/19 برآورد اولیه مجموعاً حدود

  باشد .می 97بر اساس فهارس بهاي پایه سال هفتصدوچهل ریال ) 

می باشد. 97تعدیل سه ماهه دوم وشاخص  پیش پرداخت تعلق نمی گیرد "ضمنا

باشد. می یکسالبرابر  تضمیندوره و مدت  ماه 18مدت اجراي پروژه 

که به )  %2و مابقی  %5میلیارد ریال  50( تا می باشــد )ریال میلیون 1000( هزار میلیون ریالمیزان ســپرده شــرکت در مناقصــه 

یا ضمانتنامه   IR 870100004001068406371896 فرودگاه اراك سپرده  به شماره حساب شباي تمرکز وجوه    ز نقدي صورت واری 

بانکی   ناوبري هوایی ایران       معتبر  ــرکت فرودگاهها و  بت    در وجه شـ ماره ث ــ ــه ملی    29/2/70مورخ  84185(شـ ناسـ ــ تهران، شـ

پذیرش خواهد بود. مورد )411319637815، کد اقتصادي 10101287750

ــد، ضــمناً جهت اطالعات بیشــتر به آدرس اینترنت  برنده مناقصــهبه عهده روزنامه فراخوان  هاي هزینه آگهیتســویه  ی می باش

http://iets.mporg.ir .مراجعه فرمایید  

صه حداکثر ظرف                   سناد مناق شتر و دریافت ا سب اطالعات بی شرایط دعوت به عمل می آید جهت ک شرکتهاي واجد  از 

تلفن  -اراك فرودگاه  -کمربندي شمالی  -اراك -استان مرکزي آدرس  بهآگهی فراخوان مناقصه   اولینمدت یک هفته از تاریخ نشر  

ست که      دبیرخانه  086-33689001 ضیح ا صل فرمایند . الزم به تو شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی   تنها پاکتهايتماس حا (ج) 

امتیاز) را کسب نمایند گشوده خواهد شد.  65فنی بازرگانی (

  ایرانها و ناوبري هوایی  شرکت فرودگاه

  مدیریت نگهداري ابنیه وسطوح پروازي - معاونت عملیات فرودگاهی 

  

  

  

  



  فرم انتشار الکترونیکی آگهی مناقصه

  

  ودگاهیمعاونت عملیات فر - و ناوبري هوایی ایران اهشرکت فرودگاه نام سازمان مناقصه گزار:  1

)مدیریت نگهداري ابنیه و سطوح پروازي(

ضوع      2 صر مو شرح مخت صه :  برآورد و  مرمت و بهســازي ســاختمانها ،زیرســاختهاي عملیات اجرایی  مناق

ــیســات برقی ، مکانیکی و ــازي فرودگاه و عوامل پروازيتاس ــامل عملیات تخریباراك محوطه س  -(ش

اساس زیر -بتن پیش ساخته -بتن درجا -کارهاي فوالدي با میلگرد -عملیات خاکی بادست وماشین

  )  کارهاي سنگی و کارهاي تاسیسات برقی و مکانیکی–آسفالت  -، اساس و باالست

فت هزار ریال ( نوزده میلیارد و نهصدوپنج میلیون و چهارصدوبیست وه    740/427/905/19به مبلغ 

  .97بهاي پایه سال بر اساس فهارس و هفتصدوچهل ریال )

  .یک هفته از تاریخ انتشار اولین آگهی مناقصه مهلت خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه:  3

خانه ، دبیر 086-33689001 تلفن–کمربندي شمالی ، فرودگاه اراك –اراك  محل خرید حضوري اسناد:  4

  فرودگاه

ا خزانه بش) به شماره حساب ریال هزار  ریال (سیصد 300,000غ مبل قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:  5

به نام شرکت فرودگاههاي کشور یا فروش  180100004001068404006338IRبانک مرکزي 

  اینترنتی

  روز پس از اتمام تاریخ فروش اسناد 14حداقل  مهلت تحویل اسناد :  6

  فرودگاه ، دبیرخانه 086-33689001 تلفن–کمربندي شمالی ، فرودگاه اراك –اراك  محل تحویل اسناد:  7

بانکی می  ریال که به صورت نقدي یا ضمانتنامه معتبرمیلیون  1000 مناقصه:میزان سپرده شرکت در   8

  باشد.

صوبه ممبلغ قرارداد بر اساس  %5طبق ضوابط و مقررات به میزان  میزان تضمین انجام تعهدات:  9

  . 22/9/94مورخ هـ -50659ت/123402

ه کالزم به توضیح است   در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.      ساعت و روز و محل قرائت پیشنهادها :    10

ند گشوده خواهد کسب نمای امتیاز) را 65تنها پاکات (ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی (

باد، خیابان محل تهران، فرودگاه بین المللی مهرآو در  18/9/97تاریخ  یکشنبه روز  صبح  11در ساعت  شد.  

سا  شمالی، دف    معراج،  شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایی ایران، طبقه چهارم بال  ستادي  تر معاونت ختمان 

   عملیات فرودگاهی

سناد مناقصه را خریداري نموده ان    بازدید هماهنگی روز بازدید :   11 شرکتهایی که ا ساعت  نماینده کلیه  د ، در 

  با همراه داشتن معرفینامه ، بالمانع است.   13/9/97و  7 روزصبح  10

  



  

  

  دستورالعمل سیستم مناقصه گزاري الکترونیکی

  

  لطفاً براي انتشار آگهی مناقصه اقدامات زیر را بصورت همزمان انجام دهید:

  

انتشار آگهی مناقصه در روزنامه هاي کثیراالنتشار (مطابق نمونه آگهی زیر)، این آگهی فقط کلیه موضوعات -۱

) انجام 2ترنتی مطابق با بند (مناقصه را مطابق مقررات شامل می شود و انتشار جزئیات از طریق سایت این

  .شودمی

  

  
  

  

  ،  تکمیل فرم ضمیمه و ارسال آن به مرکز مناقصه گزاري الکترونیکی همزمان با ارسال آگهی به روزنامه-2

  نحوه ارسال فرم تکمیل شده در پایین فرم مشخص شده است.

  وري اطالعات.به دفتر مدیریت سیستمها و فن آ 2و1ارسال یک نسخه از موارد  -3

  

  

  

آگهی مناقصه

ی کشورو ناوبري هوای شرکت فرودگاهها

زیرساختهاي تاسیسات برقی  مرمت و بهسازي ساختمانها ،عملیات اجرایی  موضوع مناقصه:

  اراكمحوطه سازي فرودگاه و پروازيعوامل و ، مکانیکی

فرودگاه اراك   ، کمربندي شمالی–اراك  :  مهلت و محل دریافت اسناد

، دبیرخانه فرودگاه 086-33689001  تلفن 

روز از انتشار اولین آگهی 7به مدت 

براي کسب اطالعات بیشتر رجوع کنید به سایت:

http://iets.mporg.ir


