شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
داره کل فرودگاههای استان فارس

بسمه تعالي
آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شزكت فزيزگاَُا ي وايتزی ًَایی ایزان -معايوت عملیات فزيزگاَی زر وظز زارز ذزیس ،حمل ي وصة پارتیشه َای تزمیىال
فزيزگاٌ شُیس آیت الٍ زستغیة شیزاس را تز اساس قاوًن تزگشاری مىاقصات ي اس طزیق مىاقصٍ عمًمی زي مزحلٍ ای تٍ شزكتُای تًلیس
كىىسٌ ي فزيشىسگان تًاومىس زارای تجزتٍ ي ساتقٍ اجزائی ي گًاَیىامٍ صالحیت مزتثط ياجس شزایط ياگذار ومایس.
 -1شزكتُای تًلیسكىىسٌ ي یا عزضٍ كىىسٌ تًاومىس ،زارای سًاتق كاری اجزا شسٌ مشاتٍ زر ذصًص مًضًع مىاقصٍ تاشىس.
 -2شزح مرتصزی اس مًضًع مىاقصٍ :ذزیس ،حمل ي وصة پارتیشه َا ،زرب َا ي ملحقات پارتیشه َای تزمیىال فزيزگاٌ شُیس آیت
الٍ زستغیة شیزاس تز اساس مشرصات فىی مًرز وظز زر اسىاز مىاقصٍ.
 -3مست اجزای پزيصٌ شامل ساذت ،حمل ي وصة  4ماٌ تٍ صًرت مًاسی ي مست تضمیه 24ماٌ می تاشس.
 -4میشان سپززٌ شزكت زر مىاقصٍ ( 400،000،000چُارصس میلیًن) ریال می تاشس كٍ طثق آییه وامٍ تضمیه معامالت زيلتی تٍ شمارٌ
/123402ت َ50659مًرخ  1394/9/22مًرز پذیزش ذًاَس تًز.
َ -5شیىٍ آگُی َای فزاذًان تٍ عُسٌ تزوسٌ مىاقصٍ می تاشس ،ضمىاً جُت اطالعات تیشتز تٍ آزرس ایىتزوتی http://iets.mporg.ir
مزاجعٍ فزماییس.
 -6اس شزكتُای ياجس شزایط زعًت تٍ عمل می آیس جُت كسة اطالعات تیشتز ي زریافت اسىاز مىاقصٍ حساكثز ظزف مست یك
َفتٍ اس تارید وشز آذزیه آگُی فزاذًان مىاقصٍ تٍ آزرس تُزان -میسان آسازی -ذیاتان معزاج -ساذتمان شزكت فزيزگاَُا ي
وايتزی ًَایی ایزان -طثقٍ چُارم  -ازارٌ تزرسی َای فىی ي امًر قزارزازَا -تلفه  021-63148592تماس حاصل فزمایىس .السم تٍ
تًضیح است كٍ شزكتُا می تایست پاكت ارسیاتی كیفی ي پاكات (الف -ب-ج) را زر مًعس مقزر شسٌ زر اسىاز مىاقصٍ تحًیل
مىاقصٍ گشار زَىس .زر ایه شزایط اتتسا پاكتُای ارسیاتی كیفی مىاقصٍ گزان گشًزٌ ذًاَس شس ي پس اس آن پاكتُای پیشىُازی
(الف – ب -ج) شزكتُایی كٍ حساقل امتیاس ارسیاتی كیفی ( 65امتیاس) را كسة ومایىس تا رعایت سایز شزایط ي قًاویه مىاقصات
عمًمی زي مزحلٍ ای تاس می گززز.
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