
 

 

 

 آگهي   فراخوان پيمانكاران 
 

 -تنظيفات  –فضاي سبز  –فني وتاسيسات (  خود را امورات حجمي  انجام در نظر داردفرودگاه خرم آباد  شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 

همزمان سه پاكات الف (اي    ي يك مرحلهعموم گزاري مناقصات و از طريق مناقصه را بر اساس قانون بر N D B  امور فني سيستم  - تلفنخانه

 .به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ) ،ب،ج

خرم  فرودگاهN D B امور فني سيستم    -تلفنخانه  -تنظيفات  –فضاي سبز  –انجام امورات حجمي فني وتاسيسات  : موضوع مناقصهشرح مختصر 

 .آباد
) 724/699/305/9(ريال   ششصدونودونه هزاردهفتصدوبيستوچهار ميليون نه ميليارد وسيصدوپنج ا حدودجمعبا احتساب ارزش افزوده  :برآورد اوليه 

 ريال 
دو ماهه فروردين و  افزايش دستمزد بوده ودر رابطه باشمسي يكسال مدت انجام موضوع مناقصه از تاريخ ابالغ قرارداد به مدت : پيمانمدت 

،درصورت تامين اعتبارواعالم كتبي ازطرف كارفرمابه پيمانكاروبارعايت قرارداد وپيمان مي باشد اين كه منتهي به مدت زمان 98سال   ارديبشهت ماه
 .قوانين مقررات كارواموراجتماعي وشركت فرودگاههاوناوبري هوائي ايران بالمانع،وانجام مي پذيرد

درمورد تمديد كارفرما كامال .قابل تمديد مي باشد ن و مقرراتنيز با رعايت قوانيبراي دوسال بعد، قرارداد مذكور  در صورت رضايت كارفرما  - 
همچنين كارفرما مي تواند بادر نظر گرفتن قوانين و بخشنامه هاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران نسبت به لحاظ آناليزهاي  .مختار است

 .اقدام نمايد 99و  98مربوط به سال هاي تمديدي 
مبلغ نكي به ضمانتنامه باچك تضمين بانكي ويا  يستي يك فقرهبراي شركت درمناقصه پيشنهاددهندگان با :قصه ميزان سپرده شركت در منا.

شركت فرودگاههاو  شركت در مناقصه به سررسيد حداقل سه ماه از تاريخ صدور در وجه   ريال بعنوان سپرده) 470.000.000(ميليون   چهارصدوهفتاد
 .كه قابل تمديد باشد اخذ و اصل آنرا ضميمه پيشنهاد تسليم نمايندخرم آباد ،فرودگاه –ناوبري هوايي ايران 

 

 از طريق 97/ 16/04پايان وقت اداري روز شنبه مورخ از تاريخ انتشار آگهي لغايت  :  از طريق سامانه ستاد اسنادآخرين مهلت دريافت 
با شناسه واريز   180100004001068404006338ريال به حساب شباي تمركز وجوه درآمد   500.000واريز مبلغ 

الزم به ذكر است كه .و تكميل اسناد در سامانه ستاد اقدام نمايند بنام بانك مركزي  نزد بانك ملي  347068482280520000000000619212
 .پاكت ج صرفا از طريق سامانه ستاد اجام مي پذيرد تحويل پاكت هاي الف و ب بصورت حضوري به دبيرخانه فرودگاه بالمانع بود و ليكن

  .باشد 26/04/97مورخ شنبه  سهروزحداكثر تاپايان وقت اداري  ) همزمان سه پاكات الف ،ب،ج: ( مهلت تسليم اسناد

  ..خواهدبود 04/97/ 27 مورخ شنبه چهارصبح روز  11:00ازگشايي در ساعت  جلسه ب:  زمان بازگشايي پاكتهاي مناقصه
 . مي باشدهزينه آگهي فراخوان به عهده شركت برنده مناقصه  -



 

 

 

خصوص امورات حجمي  جهت كسب اطالعات بيشتر دراز زمان خريد اسناد انتشار يافته  مي توانند شركت در مناقصه مذكورمتقاضيان  -
فردگاه خرم آباد، ضمن مراحعه حضوري و بازديد از محل هاي موضوع مناقصه بازديد به عمل آورده و نسبت به برآورد هاي تخميني خود 

 . . اقدام فرمايند

 .ا دات مختار مي باشدكت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران ، فرودگاه خرم آباد در رد يا قبول پيشنهشر -

 .قابل مشاهده است   WWW.airport.irآگهي مناقصه در پرتال شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به نشاني  -

از شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات  -
 . تماس حاصل فرمايند  066 –  33439147و يا با شماره تلفن   iets.mporg به نشاني 

 
 

 شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران
 ادفرودگاه خرم آب      

 فرم انتشار الكترونيكي آگهي مناقصه
 

 فرودگاه خرم آباد –شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران  :نام سازمان مناقصه گزار 1

امور   -تلفنخانه  -تنظيفات  –فضاي سبز  –فني وتاسيسات ،انجام امورات حجمي :برآورد و شرح مختصر موضوع مناقصه  2
نه ميليارد (ريال 724/699/305/9ابرآورد اوليه بااحتساب ارزش افزوده مبلغ بم آباد فرودگاه خر N D B  فني سيستم
 )ريال  ششصدونودونه هزاروهفتصدوبيست وچهار ونيميل وسيصدوپنج

از طريق سامانه ستاد    16/04/97شنبه مورخ ت پايان وقت اداري روز هي لغاياز تاريخ انتشار آگ :مهلت خريد اسناد مناقصه 3
 .باشدامكان پذير مي 

 180100004001068404006338ريال به شماره حساب شبا ) پانصد هزار( 500.000مبلغ   :قيمت اسناد و نحوه واريز وجه 4
  نزد بانك ملي بانك مركزي  بنام 347068482280520000000000619212با شناسه واريز 

 مي باشدمي باشد    9797//0404//2626مورخ مورخ   شنبهشنبه  سهسهروز روز حداكثر تاپايان وقت اداري  حداكثر تاپايان وقت اداري    :مهلت تحويل اسناد  5

الزم به ذكر است كه .تحويل اسناد به صورت الكترونيك از طريق سامانه ستاد در يافت مي گردد   :محل تحويل اسناد 6

وليكن دريافت پاكت ج تنها از طريق سامانه بالمانع فرودگاه خرم آباد  دبير خانهامكان دريافت پاكت هاي الف و ب به 

 .امكان پذير مي باشد 



 

 

 

ميليون  چهارصدوهفتادانكي به  مبلغ ضمانتنامه بكي ويا چك تضمين يان يك فقره:ميزان سپرده شركت در مناقصه 7

 ريال) 470.000.000(

 .خواهد بودقرارداد  كل مبلغ) ده درصد % ( 10طبق ضوابط و مقررات به ميزان :ميزان تضمين انجام تعهدات8

   27/04/97مورخ  شنبهچهار  روز 11:00زمان بازگشايي پاكات مناقصه رأس ساعت  :ساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها 9
 

 دستورالعمل سيستم مناقصه گزاري الكترونيكي
 :لطفاً براي انتشار آگهي مناقصه اقدامات زير را بصورت همزمان انجام دهيد

، اين آگهي فقط كليه موضوعات مناقصه را مطابق )مطابق نمونه آگهي زير(انتشار آگهي مناقصه در روزنامه هاي كثيراالنتشار  -1
 .شود انجام مي) 2(رات شامل مي شود و انتشار جزئيات از طريق سايت اينترنتي مطابق با بند مقر

 

 
 
 
 تكميل فرم ضميمه و ارسال آن به مركز مناقصه گزاري الكترونيكي همزمان با ارسال آگهي به روزنامه ، -2

 .خص شده استنحوه ارسال فرم تكميل شده در پايين فرم مش
 .به دفتر مديريت سيستمها و فن آوري اطالعات 2و1ارسال يك نسخه از موارد  -3

 

 و فراخوان آگهي مناقصه

 شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
 فرودگاه خرم آباد

  )تلفنخانه  -تنظيفات  –فضاي سبز  – NDBسيستم  امور فني -فني وتاسيسات  (امورات حجميانجام  :موضوع مناقصه
 فرودگاه خرم آباد

 066--33439903 -  4 تلفن خرم آبادفرودگاه دبير خانه  :مهلت و محل دريافت اسناد 

   9797//0404//1616از تاريخ انتشار آگهي لغايت روز   شنبه مورخ از تاريخ انتشار آگهي لغايت روز   شنبه مورخ 
 :براي كسب اطالعات بيشتر رجوع كنيد به سايت

http://iets.mporg.ir 


