
 

 بسوِ تعالي

 فراذَاى پيواًكاراى تجسیس آگْي

 

ػَاهل هشهت ٍ تْساصی ساختواًْا ،صیشساختْای تاسیسات تشقی ، هکاًیکی ٍضشكت فشٍدگاّْا ٍ ًاٍتشی َّایی ایشاى دس ًظش داسد پشٍطُ 

زٍ هرحلهِ ا   عوَهي هٌاقصِ سا تش اساس قاًَى تشگضاسی هٌاقصاات ٍ اص طشیا    ْای استاى هاصًذساى هحَطِ ساصی فشٍدگاّپشٍاصی ٍ

 تِ ضشكتْای پیواًکاس ٍاجذ ضشایط ٍاگزاس ًوایذ.چْار پاكتيفشرزُ 

 

ِ حذاقل داسای گَاّیٌاهِ صالحیت )ستثِ تٌذی(  بِ تٌْایيضشكتْا تایذ  ِ  اص سااصهاى   راُ ٍ باًس 5ابٌيِ ٍ  4دس پایا كطاَس   تشًاهاِ ٍ تَدجا

 تاضذ.( )هطاسكت تا ضشكتْای دیگش ، قاتل پزیشش ًویتاضٌذ.

 شرح هرتصر  از هَضَع هٌاقصِ:

ّاای اساتاى هاصًاذساى    ٍهحَطاِ سااصی فشٍدگااُ     َػَاهال پاشٍاصی  هشهت ٍ تْساصی ساختواًْا ،صیشساختْای تاسیساات تشقای ، هکاًیکی   

تاتي پایص    -تاتي دسجاا   -كاسّاای فاَیدی تاا هیلگاشد     -تادست ٍهاضیي خاكیػولیات  -ػولیات تخشیة)ضاهل ساهسش( -ًَضْش-)ساسی

 –كاسّای سٌگی ٍ كاسّای تاسیسات تشقای ٍ هکااًیکی ضااهل غشایْاای فآاای آصاد       –آسفالت  -صیش اساس ،اساس ٍ تایست -ساختِ

 ( ٍسایل ضثکِ ٍ .... –كاتل ّای فطاس ضؼیف 
 

 :برآٍرز اٍليِ 

ّشتاز ٍ ًِ هيليارز ٍ ًْصس ٍ ًَز ٍ ّشت هيليَى ٍ چْارصس ٍ پٌجاُ ٍ ّفت ّسار ٍ پاًصس ) 527/457/998/89هجوَػاً حذٍد

 ثاضذ .هی97تش اساس فْاسس تْای پایِ سال  ( ریالٍ بيست ٍ ّفت

 

 :هيساى سپرزُ شركت زر هٌاقصِ

ضاواًتٌاهِ هؼتثاش   كِ تِ صَست % ( 2% ٍ هاتقی 5هیلیاسد سیال  50) تا هی تاضذ ریال(سِ هيليارز ٍ سيصس هيليَى ) 000/000/300/3 

، كاذ  10101287750تْاشاى، ضٌاساِ هلای     29/2/70هاَس    84185تاًکی دس ٍجِ ضشكت فشٍدگاّْا ٍ ًاٍتشی َّایی ایشاى )ضواسُ ثثت 

 هَسدپزیشش خَاّذ تَد.(411319637815اقتصادی 
 

   هست اجرا  پرٍشُ :

 هی تاضذ. یكسالهذت دٍسُ تآویي تشاتش ٍ  ها18ُ هذت اجشای پشٍطُ
 

  هْلت ذریس اسٌاز ارزیابي كيفي ٍ هٌاقصِ:

 14/07/97پایاى ٍقت اداسی سٍص ضٌثِ هَس  

 

  هحل ذریس حضَر  اسٌاز:

  اداسُ تاصسگاًی خاًن هَسَی 01133718550تلفي  –اداسُ كل فشٍدگاّْای استاى هاصًذساى –فشٍدگاُ دضت ًاص ساسی.

 

 



  اسٌاز :هْلت تحَیل 

 28/07/97پایاى ٍقت ازار  رٍز شٌبِ هَرخ 
 

  قيوت اسٌاز ٍ ًحَُ ٍاریس ٍجِ:

تِ ًام ضاشكت   180100004001068404006338IR)پاًصذّضاس (سیال تِ ضواسُ حساب ضثا خضاًِ تاًک هشكضی  000/500هثلغ

 فشٍدگاّْای كطَس یا فشٍش ایٌتشًتی

 

 هحل تحَیل اسٌاز:

 ٍاحذ دتیشخاًِ 01133718410تلفي  –اداسُ كل فشٍدگاّْای استاى هاصًذساى  –فشٍدگاُ دضت ًاص ساسی 

 

 ساعت ٍ رٍز ٍ هحل قرائت پيشٌْازّا :

  دس دفتش اداسُ كل فشٍدگاُ ّای استاى هاصًذساى خَاّذ تَد 30/07/97شٌبِ هَرخ  زٍرٍز  14:00راس ساعت 
 

 هيساى تضويي اًجام تعْسات:
 . 22/9/94ّا هَس  -50659/ت123402% هثلغ قشاسداد تش اساس هصَتِ 5 طث  ضَاتط ٍ هقشسات تِ هیضاى 

 "حساقل زٍ هٌاقصِ گر جْت تعييي برًسُ كافيست  "***یصم تِ ركش است 

ِ فشاخااَاى تااِ ػْااذُ    ّااای ّضیٌااِ آگْاای تسااَیِ  هاای تاضااذ، ضااوٌاً جْاات اطالػااات تیطااتش تااِ آدسس ایٌتشًتاای         تشًااذُ هٌاقصاا

http://iets.mporg.ir.هشاجؼِ فشهاییذ 

اص ضشكتْای ٍاجذ ضشایط دػَت تِ ػول هی آیذ جْت كسة اطالػات تیطتش ٍ دسیافت اسٌاد هٌاقصِ حذاكثش ظشف هذت یاک ّفتاِ اص   

تلفاي   –فشٍدگاّْاای اساتاى هاصًاذساى    اداسُ كال  –فشٍدگاُ دضت ًااص سااسی  آدسس  تِآگْی فشاخَاى هٌاقصِ  آخشیيتاسیخ ًطش 

)ج( ضاشكتْایی   تٌْا پاكتْای. یصم تِ تَضیح است كِ  ٍاحذ تاصسگاًی ٍحقَقی )خاًن هَسَی( تواس حاصل فشهایٌذ 33718550

 اهتیاص( سا كسة ًوایٌذ گطَدُ خَاّذ ضذ.  65كِ حذاقل اهتیاص اسصیاتی فٌی تاصسگاًی )

 
 

 

 ایراىشركت فرٍزگاّْا ٍ ًاٍبر  َّایي 

 هسیریت ًگْسار  ابٌيِ ٍسطَح پرٍاز  - هعاًٍت عوليات فرٍزگاّي 
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 فراذَاى پيواًكاراىآگْي تجسیس فرم اًتشار الكترًٍيكي 

 هعاًٍت عوليات فرٍزگاّي-شركت فرٍزگاّْا ٍ ًاٍبر  َّایي ایراى  ًام ساصهاى هٌاقصِ گضاس: 1

 (هسیریت ًگْسار  ابٌيِ ٍ سطَح پرٍاز )

هشهت ٍ تْساصی ساختواًْا ،صیشساختْای تاسیسات تشقای  ػولیات اجشایی تشآٍسد ٍ ضشح هختصش هَضَع هٌاقصِ : 2

ّ  ٍػَاهل پشٍاصی ، هکاًیکی )ضااهل   ساهساش(  -ًَضاْش -ْاای اساتاى هاصًاذساى )سااسی    ٍهحَطِ سااصی فشٍدگا

تاتي پایص    -اتاتي دسجا   -كاسّای فَیدی تا هیلگشد -ػولیات خاكی تادست ٍهاضیي -ػولیات تخشیة

كاسّای سٌگی ٍ كاسّای تاسیسات تشقی ٍ هکاًیکی  –آسفالت  -صیش اساس ،اساس ٍ تایست -ساختِ

 ( ٍسایل ضثکِ ٍ .... –كاتل ّای فطاس ضؼیف  –ضاهل غشایْای فآای آصاد 

 .97فْارس بْا  پایِ سال تش اساس  ریال 527/457/998/89تِ هثلغ تقشیثی 

 14/07/97 پایاى ٍقت ازار  رٍز شٌبِ هَرخ كیفی ٍ هٌاقصِ:هْلت خشیذ اسٌاد اسصیاتی  3

تلفاي   –اداسُ كال فشٍدگاّْاای اساتاى هاصًاذساى     –فشٍدگاُ دضت ًااص سااسی.   هحل خشیذ حآَسی اسٌاد: 4

 اداسُ تاصسگاًی خاًن هَسَی 01133718550

ضثا خضاًاِ تاًاک هشكاضی    ّضاس (سیال تِ ضواسُ حساب پاًصذ) 000/500هثلغ قیوت اسٌاد ٍ ًحَُ ٍاسیض ٍجِ: 5

180100004001068404006338IR یا فشٍش ایٌتشًتی تِ ًام ضشكت فشٍدگاّْای كطَس 

 28/07/97پایاى ٍقت ازار  رٍز شٌبِ هَرخ  هْلت تحَیل اسٌاد : 6

تلفااي  –اداسُ كاال فشٍدگاّْااای اسااتاى هاصًااذساى   –فشٍدگاااُ دضاات ًاااص ساااسی   هحاال تحَیاال اسااٌاد:  7

 دتیشخاًِ اداسُ كل 01133718410

 ریال كِ بِ صَرت ًقس  یا ضواًتٌاهِ هعتبر باًكي هي باشس. 000/000/300/3 هیضاى سپشدُ ضشكت دس هٌاقصِ: 8

% هثلااغ قااشاسداد تااش اساااس هصااَتِ  5طثاا  ضااَاتط ٍ هقااشسات تااِ هیااضاى   هیااضاى تآااویي اًجااام تؼْااذات:  9

 . 22/9/94ّا هَس  -50659/ت123402

دس دفتاش اداسُ كال    30/07/97شٌبِ ههَرخ   زٍرٍز  14:00راس ساعت  ساػت ٍ سٍص ٍ هحل قشائت پیطٌْادّا : 10

یصم تِ تَضیح است كِ تٌْا پاكاات )ج( ضاشكتْایی كاِ حاذاقل      .فشٍدگاُ ّای استاى هاصًذساى خَاّذ تَد

 اهتیاص( سا كسة ًوایٌذ گطَدُ خَاّذ ضذ.  65اهتیاص اسصیاتی فٌی تاصسگاًی )

 "حساقل زٍ هٌاقصِ گر جْت تعييي برًسُ كافيست  "یصم تِ ركش است *** 

تهارید  كِ اساٌاد هٌاقصاِ سا خشیاذاسی ًواَدُ اًاذ ، دس       ّایی تاصدیذ ًوایٌذُ كلیِ ضشكتّواٌّگی سٍص تاصدیاذ :   11

تاا ّواشاُ داضاتي هؼشفیٌاهاِ ،      ، ّا  ًَشْر ٍ راهسهر فرٍزگاُ زر   17/6/97فرٍزگاُ سار  ٍ زر   16/7/97

 ًَضْش-ساسیتالهاًغ است. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 زستَرالعول سيستن هٌاقصِ گسار  الكترًٍيكي

 

 لطفاً تشای اًتطاس آگْی هٌاقصِ اقذاهات صیش سا تصَست ّوضهاى اًجام دّیذ:

 

هٌاقصِ دس سٍصًاهِ ّای كثیشایًتطاس )هطات  ًوًَِ آگْی صیش(، ایي آگْی فقط كلیِ هَضاَػات   تجذیذ اًتطاس آگْی -1

 .ضَد ( اًجام هی2هٌاقصِ سا هطات  هقشسات ضاهل هی ضَد ٍ اًتطاس جضئیات اص طشی  سایت ایٌتشًتی هطات  تا تٌذ )

 

 
 

 

 تکویل فشم ضویوِ ٍ اسسال آى تِ هشكض هٌاقصِ گضاسی الکتشًٍیکی ّوضهاى تا اسسال آگْی تِ سٍصًاهِ، -2

 ًحَُ اسسال فشم تکویل ضذُ دس پاییي فشم هطخص ضذُ است.

 تِ دفتش هذیشیت سیستوْا ٍ في آٍسی اطالػات. 1ٍ2اسسال یک ًسخِ اص هَاسد  -3

 
 

هٌاقصِ تجسیس آگْي  

ي كشَرٍ ًاٍبر  َّای شركت فرٍزگاّْا  

 

مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، عملیات اجرایی هٌاقصِ:هَضَع 

 رامسر(-نوشهر-ومحوطه سازی فرودگاه های استان مازندران )ساری عوامل پروازیو مکانیکی

اداسُ كل فشٍدگاّْای استاى  –فشٍدگاُ دضت ًاص ساسی.هْلت ٍ هحل زریافت اسٌاز 

اداسُ تاصسگاًی خاًن هَسَی 01133718550تلفي  –هاصًذساى  

14/07/97 پایاى ٍقت ازار  رٍز شٌبِ هَرخ  

 برای كسب اطالعات بیشتر رجوع كنید به سایت:

http://iets.mporg.ir 
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