
 

 سمه تعالياب

 پيمانكاران فراخوانآگهي اصالحيه 

 

بر اساس قانون برگزاری  را  بیرجندفرودگاه  و بهسازی ترمینال پروژه توسعهشركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد 

 به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.فشرده مرحله ای  یکمناقصات و از طریق مناقصه عمومی 

 برنامزه و بودجزه  از سازمان تاسیسات و تجهیززات   3ابنیه و  2رتبه شركتها باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی( در  -1

 . باشندكشور 

 .و بهسازی ترمینال فرودگاه بیرجند توسعهپروژه شرح مختصری از موضوع مناقصه:  -2

و  و بیست و پنج هزار و نهصد شصت و پنج میلیون و یكصد دویست و)یكصد و شصت و شش میلیارد و 166,265,125,916 مبلغ -3

 می باشد. 97بر اساس فهارس بهای پایه سال  ریال وشانزده( 

 می باشد. ماه 24 و مدت تضمین ماه 18مدت اجرای پروژه  -4

بزه  كزه  می باشزد   ریال( چهار میلیارد و هشتصدو بیست و شش میلیون) 4,826,000,000میزان سپرده شركت در مناقصه  -5

 صورت تضمین بر اساس آیین نامه تضمین در معامالت دولتی مورد پذیرش می باشد.

 مراجعه فرمایید. http://iets.mporg.irجهت اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  -6

  اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدتاز شركتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت  -7

تهران , فرودگاه مهرآباد , خیابان معراج , ساختمان شركت س آدر بهآگهی فراخوان مناقصه  آخرینیک هفته از تاریخ نشر 

 تلفن و یا با شماره فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران, طبقه چهارم , اداره بررسی های فنی و امور قراردادها مراجعه كرده

 .حاصل فرمایندتماس  63148551

ده در اسناد مناقصزه  ج( را در موعد مقررش-ب -الزم به توضیح است كه شركتها می بایست پاكت ارزیابی كیفی و پاكات )الف -8

تحویل مناقصه گزار دهند.در این شرایط ابتدا پاكتهای ارزیابی كیفی مناقصه گزران گشزوده خواهزد شزد و پزآ از آن پاكتهزای       

امتیاز( را كسزب نماینزد بزا رعایزت سزایر شزرایط و        70ج( شركتهایی كه حداقل امتیاز ارزیابی كیفی ) -ب –)الف پیشنهادی 

 باز می گردد.فشرده مرحله ای  یکقوانین مناقصات عمومی 

 

 شركت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران

 و توسعه فرودگاهها عمراناداره كل  -معاونت عمليات فرودگاهي

 

 

 

 

 

 

 

http://iets.mporg.ir/


 

 

 فرم انتشار الكترونيكي آگهي مناقصه

1 
 معاونت عملیات فرودگاهی -شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  نام سازمان مناقصه گزار:

 و توسعه فرودگاهها( عمران)اداره كل 

2 
 عملیات بنایی باسنگ): شامل و بهسازی ترمینال فرودگاه بیرجند  توسعهپروژه  : مناقصهشرح مختصر موضوع 

بتن پیش  – آجركاری وشفته ریزی - كارهای فوالدی سنگین – بتن درجا - كارهای فوالدی بامیلگرد -

 (تاسیسات مكانیكی و تاسیسات برقی -. ... و عایق كاری رطوبتی - ساخته وبلوک چینی

3 
)یكصد و شصت و شش میلیارد و دویست و 166,265,125,916به مبلغ  برآورد اولیه: برآورد اوليه 

فهارس بهای پایه بر اساس  وریال شصت و پنج میلیون و یكصدو و بیست و پنج هزار و نهصدو شانزده( 

 می باشد. 97سال 

 آگهی مناقصه. آخرینیک هفته از تاریخ انتشار  مهلت خرید اسناد ارزیابي كيفي و مناقصه: 4

5 
تهران , فرودگاه مهرآباد , خیابان معراج , ساختمان شركت فرودگاهها و  اسناد:محل خرید حضوری 

ناوبری هوایی ایران, طبقه چهارم , اداره بررسی های فنی و امور قراردادها مراجعه كرده و یا با شماره تلفن 

 .تماس حاصل فرمایند 63148551
. امكان واریز مبلغ خرید اسناد در هزار (ریالدویست ) 200,000مبلغ  قيمت اسناد و نحوه واریز وجه: 6

 محل شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران وجود خواهد داشت. 

 مهلت تحویل در اسناد مناقصه ذكر خواهد شد. مهلت تحویل اسناد : 7

8 
فرودگاهها و ناوبری هوایی ساختمان شركت  -خیابان معراج -فرودگاه مهرآباد -تهرانمحل تحویل اسناد:

 وتوسعه فرودگاهها. عمراناداره كل دبیرخانه  -طبقه چهارم -ایران 

9 
)چهزار   4,826,000,000میززان سزپرده شزركت در مناقصزه     :فرآیند ارجاع كارميزان سپرده شركت در 

كه بر اساس آیین نامزه تضزمین معزامالت دولتزی      می باشدریال میلیارد و هشتصدو بیست و شش میلیون( 

 مورد پذیرش می باشد.

10 
% مبلغ قرارداد بر اساس 5طبق ضوابط و مقررات به میزان  ميزان تضمين حسن اجرای انجام تعهدات:

 . 22/9/94هز مورخ -50659/ت123402مصوبه 

11 

در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد. الزم بزه توضزیح اسزت كزه      ساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها :

 -ب –ابتدا پاكتهای ارزیابی كیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پآ از آن پاكتهزای پیشزنهادی )الزف    

امتیاز( را كسب نمایند با رعایت سزایر شزرایط و قزوانین     70ج( شركتهایی كه حداقل امتیاز ارزیابی كیفی )

 باز می گردد.فشرده مرحله ای  یکمناقصات عمومی 

از تاسیسات و تجهیزات  3ابنیه و  2پایه شركتها باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی( در  12

 باشند.  سازمان برنامه و بودجه
 


