
 

 سمه تعالياب

 پيمانكاران فراخوانآگهي 

 

احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و شبکه جمع توسعه اپرون، پروژه های در نظر دارد  و ناوبری هوایی ایران شركت فرودگاهها

بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه را  آوری فاضالب، محوطه سازی و احداث پست برق فرودگاه گرگان

 واجد شرایط واگذار نماید.به پيمانکار دو مرحله ای عمومی 

 برنامه و بودجهاز سازمان  چهار ابنيهسه راه و ترابری و  پایهشركتها باید حداقل دارای گواهينامه صالحيت )رتبه بندی( در  -    1

 رتبه های فوق را دارا بوده و امکان حضور پيمانکاران به صورت مشاركت وجود ندارد.  شركت ها باید راساً باشند.

 ،احداث منبعع بتنعی آب، ایسعتگاه پمپعاژ و شعبکه جمعع آوری فاضعالب       توسعه اپرون، شرح مختصری از موضوع مناقصه:  -2     

آسفالت، عمليات خاكی بعا  فوالدی با ميلگرد، قالب بندی فلزی، كارهای )شامل فرودگاه گرگان محوطه سازی و احداث پست برق 

 .) ... كارهای فوالدی سبک و ،كارهای سنگی با سنگ پالک بتن درجا، عایق كاری رطوبتی،ماشين، زیر اساس، اساس، 

 ماه می باشد. 24 و مدت تضمين ماه 14مدت اجرای پروژه  -3

سعی و یعک ميليعارد و    صعد و  یک) 131،392،521،098، مجموعاً حعدود  97برآورد پروژه بر اساس فهارس بهای پایه سال  -4

 می باشد.   ( ریالسيصد و نود و دو ميليون و پانصد و بيست و یک هزار و نود و هشت

بعر  كعه   می باشعد ميليون( ریال  بيست و هشتصد و یکچهار ميليارد و )  4،128،000،000ميزان سپرده شركت در مناقصه  -5

 مورد پذیرش خواهد بود. 22/09/94مورخ ه 50659/ ت 123402دولتی به شماره  اساس آیين نامه تضمين معامالت

فراخوان به عهعده برنعده مناقصعه معی باشعد، ضعمنًا جهعت اطالععات بيشعتر بعه آدرس اینترنتعی             های آگهیچاپ هزینه  -6

http://iets.mporg.ir .مراجعه فرمایيد 

شرایط دعوت به عمل می آید جهت كسب اطالعات بيشتر و دریافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت یک  از شركتهای واجد

سعاختمان   -خيابعان مععرا   -فرودگعاه بعين المللعی مهرآبعاد     -تهرانآدرس  بهآگهی فراخوان مناقصه  آخرینهفته از تاریخ نشر 

اداره بررسی های فنی و امور  – عمران وتوسعه فرودگاههااداره كل  -طبقه چهارم-شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

الزم به توضيح است كه شركتها می بایست پاكعت ارزیعابی   . حاصل فرمایندتماس  63148557- 63148646تلفن  -قراردادها 

ابتعدا پاكتهعای   در این شرایط  شده در اسناد مناقصه تحویل مناقصه گزار دهند.  ( را در موعد مقرر-ب -)الف  كيفی و پاكات 

 ( شعركتهایی كعه حعداقل امتيعاز      -ب –ارزیابی كيفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاكتهای پيشنهادی )العف  

 امتياز( را كسب نمایند با رعایت سایر شرایط و قوانين مناقصات عمومی دو مرحله ای باز می گردد. 70ارزیابی كيفی )

 

 هوایي ایرانشركت فرودگاهها و ناوبری 

 و توسعه فرودگاههاعمران اداره كل  -معاونت عمليات فرودگاهي
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 فرم انتشار الكترونيكي آگهي مناقصه

1 
 عمرانمعاونت عمليات فرودگاهی)اداره كل  -شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  نام سازمان مناقصه گزار:

 و توسعه فرودگاهها(

2 

احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و شعبکه جمعع آوری فاضعالب،    توسعه اپرون،  :شرح مختصر موضوع مناقصه

محوطه سازی و احداث پست برق فرودگاه گرگان شامل )قالب بندی فلزی، كارهای فعوالدی بعا ميلگعرد، آسعفالت،     

پعالک، كارهعای   عمليات خاكی با ماشين، زیر اساس، اساس، بتن درجا، عایق كاری رطوبتی، كارهای سنگی با سعنگ  

 .) فوالدی سبک و ...

 آگهی مناقصه. آخرینهفته از تاریخ انتشار  یک مهلت خرید اسناد ارزیابي كيفي و مناقصه: 3

4 
ساختمان شركت فرودگاهها و  -خيابان معرا -فرودگاه بين المللی مهرآباد -تهران :محل خرید حضوری اسناد

 -اداره بررسی های فنی و امور قراردادها  –اداره كل عمران وتوسعه فرودگاهها  -طبقه چهارم-ناوبری هوایی ایران 

63148557- 63148646تلفن    
به نام شركت مادر  4001068404006338حساب شماره  ریال به 100،000مبلغ   قيمت اسناد و نحوه واریز وجه: 5

 واریز گردد. 394068482280520000000000619295 تخصصی فرودگاههای كشور با شناسه پرداخت

 مهلت تحویل در اسناد مناقصه ذكر خواهد شد. مهلت تحویل اسناد : 6

7 
ساختمان شركت فرودگاهها و ناوبری  -معرا خيابان -مهرآبادبين المللی فرودگاه  -تهران محل تحویل اسناد:

 وتوسعه فرودگاهها. عمراناداره كل  -طبقه چهارم-هوایی ایران 

8 
ميليون(  بيست و هشتصد و یکچهار ميليارد و )  4،128،000،000  :فرآیند ارجاع كارميزان سپرده شركت در 

 می باشد. محترم وزیرانهيات  22/9/94هع مورخ -50659/ت123402بر اساس مصوبه كه ریال 

9 
% مبلغ قرارداد بر اساس مصوبه 5طبق ضوابط و مقررات به ميزان  ميزان تضمين انجام تعهدات:

 . 22/9/94هع مورخ -50659/ت123402

10 

در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.الزم به توضيح است كه ابتدا پاكتهای ساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها :

 ( شركتهایی كه حعداقل   -ب –ارزیابی كيفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاكتهای پيشنهادی )الف 

مرحلعه ای بعاز   امتياز( را كسب نمایند با رعایت سایر شرایط و قوانين مناقصات عمعومی دو   70امتياز ارزیابی كيفی )

 می گردد.
از سازمان برنامه و سه راه و ترابری و چهار ابنيه  پایهصالحيت )رتبه بندی( در شركتها باید حداقل دارای گواهينامه  11

رتبه های فوق را دارا بوده و امکان حضور پيمانکاران به صورت مشاركت وجود  شركت ها باید راساًباشند. بودجه 

 ندارد. 

 چاپ آگهی های فراخوان در روزنامه های كثيراالنتشار به عهده برنده مناقصه می باشد.هزینه  12

 ماه می باشد. 24و مدت تضمين  ماه 14مدت اجرای پروژه  13

)یکصد و سی و یک ميليارد و  131،392،521،098، مجموعاً حدود 97برآورد پروژه بر اساس فهارس بهای پایه سال  14

 سيصد و نود و دو ميليون و پانصد و بيست و یک هزار و نود و هشت( ریال می باشد.  
 


