باسمه تعالي
آگهي فراخوان پيمانكاران

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه احداث دیوارهای حفاظتی فرودگاههای سااری و كلهاب باب رو
طرح و ساخت را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصب عمومی دو مرحلب ای فشارده باب پممانااار وا اد شارای
واگذار نماید.
 -1پممانااران متقاضی شركت در مناقصب می بایست دارای رتبب طرح و ساخت راه و ترابری یا ساختمان و ابنمب باشد .در صورت
شركت در مناقصب بب صورت گروه مشاركت پمماناار باید حداقل دارای گواهمنامب صلحمت (رتبب بندی) در رتبب  3ابنمب و یا  3راه
و باند و مشاور پروژه دارای رتبب فرودگاهی از سازمان برنامب و بود ب كشور باشند .در تمامی شرای یادشده تاممن كننده دیوارها
می بایست كارخانب دارای مجوز توهمد قطعات پمش ساختب بتنی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت باشد.

 -2شرح مختصری از موضوع مناقصب :پروژه احداث دیوارهای حفاظتی فرودگاههای ساری و كلهب بب رو

طرح و ساخت

 -3برآورد پروژه بر اساس قممت كارشناسی بب ازای هر متر طول دیوار با ارتفاع  2/4متر بب مبلغ4،500،000ریاال باا طاول تقریبای
حدود  20كملومتر ( فرودگاه ساری حدود  8كملومتر ،فرودگاه كلهب حدود  12كملومتر)و مجموعاً برابر (90،000،000،000ناود
مملمارد)ریال می باشد.مدت ا رای پروژه  12ماه و مدت تضممن  24ماه می باشد.
 -4ممزان سپرده شركت در مناقصب  (3،300،000،000سب مملمارد و سمصد مملمون) ریال می باشد كب بب صورت تضممن بار اسااس
آیمن نامب تضممن در معاملت دوهتی مورد پذیر
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می باشد.

هت اطلعات بمشتر بب آدرس اینترنتی  http://iets.mporg.irمرا عب فرمایمد.

 -6از شركتهای وا د شرای

دعوت بب عمل می آید هت كسب اطلعات بمشتر و دریافت اسناد مناقصب حداكثر ظرف مدت

یك هفتب از تاریخ نشر آخرین آگهی فراخوان مناقصب بب آدرس تهران  ،خمابان شهمد دستگردی( ظفر) -خمابان فرید افشار-
خمابان دوهتشاد غربی -كوچب پروین -پلك  -14واحد  -2مهندسمن مشاور راه یاب بهمنب مرا عب كرده و یا با شماره تلفن
 021-22610050داخلی  105تماس حاصل فرمایند.
 -7الزم بب توضمح است كب شركتها می بایست پاكت ارزیابی كمفی و پاكات (اهف -ب-ج) را در موعد مقررشده در اسناد مناقصاب
تحویل مناقصب گزار دهند .در این شرای ابتدا پاكتهای ارزیابی كمفی مناقصب گران گشاوده خواهاد شاد و پا

از آن پاكتهاای

پمشنهادی (اهف – ب -ج) شركتهایی كب حداقل امتماز ارزیابی كمفی ( 65امتماز) را كساب نمایناد باا رعایات ساایر شارای و
قوانمن مناقصات عمومی دو مرحلب ای فشرده باز می گردد.
شركت فرودگاهها و ناوبری هوایي ایران
معاونت عمليات فرودگاهي -اداره كل عمران و توسعه فرودگاهها

فرم انتشار الكترونيكي آگهي مناقصه
1

نام سازمان مناقصه گزار :شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  -معاونت عملمات فرودگاهی
(اداره كل عمران و توسعب فرودگاهها)
شرح مختصر موضوع مناقصه  :پروژه احداث دیوار حفاظتی فرودگاههای ساری و كلهب بب رو

2

طرح و

ساخت شامل خرید حمل و نصب دیوارهای بتنی پمش ساختب و ا رای بستر با طول تقریبی مجموعاً
حدود  20كملومتر ( فرودگاه ساری حدود  8كملومتر ،فرودگاه كلهب حدود  12كملومتر).
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برآورد اوليه  :برآورد پروژه بر اساس قممت كارشناسی بب ازای هر متر طول دیوار با ارتفاع  2/4متر بب
مبلغ4،500،000ریال و مجموعاً برابر (90،000،000،000نود مملمارد)ریال می باشد
مهلت خرید اسناد ارزیابي كيفي و مناقصه :یك هفتب از تاریخ انتشار آخرین آگهی مناقصب.
محل خرید حضوری اسناد :تهران  -خمابان شهمد دستگردی( ظفر) -خمابان فرید افشار -خمابان دوهتشاد
غربی -كوچب پروین -پلك  -14واحد  -2مهندسمن مشاور راه یاب بهمنب
قيمت اسناد و نحوه واریز وجه :مبلغ  ( 3،000،000سب مملمون )ریال كب بب صورت حضوری و با مرا عب
بب مهندسمن مشاور راه یاب بهمنب هت دریافت اسناد قابل پرداخت می باشد.
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مهلت تحویل اسناد  :مهلت تحویل در اسناد مناقصب ذكر خواهد شد.
محل تحویل اسناد :تهران -فرودگاه مهرآباد -خمابان معراج -ساختمان شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران  -طبقب چهارم -دبمرخانب اداره كل عمران وتوسعب فرودگاهها.
ميزان سپرده شركت در فرآیند ارجاع كار :ممزان سپرده شركت در مناقصب ( 3،300،000،000سب مملمارد
سمصد مملمون) ریال می باشد كب بر اساس آیمن نامب تضممن معاملت دوهتی مورد پذیر
ميزان تضمين حسن اجرای انجام تعهدات :طبق ضواب

می باشد.

و مقررات بب ممزان  %5مبلغ قرارداد بر اساس

مصوبب /123402ت-50659ها مورخ . 94/9/22
ساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها  :در اسناد مناقصب مشخص خواهد شد .الزم باب توضامح اسات كاب
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ابتدا پاكتهای ارزیابی كمفی مناقصب گران گشوده خواهد شد و پ

از آن پاكتهاای پمشانهادی (اهاف – ب-

ج) شركتهایی كب حداقل امتماز ارزیابی كمفی ( 65امتماز) را كسب نمایند با رعایت ساایر شارای و قاوانمن
مناقصات عمومی دو مرحلب ای فشرده باز می گردد.

 12پممانااران متقاضی شركت در مناقصب می بایست دارای رتبب طرح و ساخت راه و ترابری یاا سااختمان و ابنماب
باشد .در صورت شركت در مناقصب بب صورت گروه مشاركت پمماناار باید حداقل دارای گواهمنامب صالحمت
(رتبب بندی) در رتبب  3ابنمب و یا  3راه و باند و مشاور پروژه دارای رتبب فرودگاهی از ساازمان برناماب و بود اب
كشور باشند .در تمامی شرای یادشده تاممن كننده دیوارها می بایست كارخانب دارای مجوز توهمد قطعات پامش
ساختب بتنی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت باشد.

