
 

 بسمه تعالي

 پيمانكاران فراخوانآگهي 

 

مرمرت و بهارا ی خراانهانها ر یرخراانهای ساخ ارای بر ری ر       پرروه   در نظر دارد  و ناوبری هوایی ایران شركت فرودگاهها

 دو عمومي   را بر اخاس  انون برگرااری ماا ارای و ا  طریرن ماا اره      كرمانمحوطه خا ی فرودگا   عوامل پروا ی ومکان کی و

 به شركنهای پ هانکار واجد شرایط واگذار نهاید. چهار پاكت فشرده يرحله ای 

ا   را  و بانرد  5ساخ اای و سجه اای و 5ابا ه و  4پایهدر حدا ل دارای گواه اامه صالح ت )رسبه بادی(  به تنهاي شركنها باید 

 پذیرش نهی باشد.()مشاركت با شركنهای دیگر ر  ابل كشور باشاد. برنامه و بودجهخا مان 

 و عوامرل پرروا ی  و مرمت و بهاا ی خاانهانها ر یرخاانهای ساخ اای بر ی ر مکران کی شرح مخناری ا  موضوع ماا اه: 

بنن  -بنن درجا -كارهای فوالدی با م لگرد -بادخت وماش ن ااكیعهل ای  -عهل ای سخریب)شامل  كرمانمحوطه خا ی فرودگا  

و كارهای ساخ اای بر ی و مکران کی شرامل ارااهرای     و... كارهای خاگی –آخفالت  - یر اخاس راخاس و باالخت -پ ش خاانه

 ( وخایل شبکه و .... –كابل های فشار ضع ف  –فضای آ اد 

 باشد .م  97( ریال بر اخاس فهارس بهای پایه خال م ل ارد442ر083ر931ر119).برآورد اول ه مجهوعاً

 می باشد. 97تعديل سه ياهه دوم وشااص  پیش پرداخت تعلق نم  گیرد "ضهاا

 باشد. می يكسالبرابر  سضه ندور  و مدی  ياه 18مدی اجرای پروه  

% 2% و مرابيی  5م ل ارد ریرال   50) سا باشدمی  ()خ ادونودم ل ون سومان(ریال000ر000ر900ر3) م اان خپرد  شركت در ماا اه

یا ضهانناامه  180100004001068404006338IR كل به شهار  حااب شبای سهركا وجو  خپرد  ادار ا نيدی كه به صوری واری( 

سهررانر شااخرره ملرری   29/2/70مررور   84185)شررهار  تبرت  در وجره شررركت فرودگاههرا و نرراوبری هرروایی ایرران    معنبرر بررانکی  

 پذیرش اواهد بود. مورد (411319637815ر كد ا ناادی 10101287750

می باشردر ضرهاًا جهرت اطالعرای ب شرنر بره آدرس ایانرننری         گاار ماا اهبه عهد  رو نامه فرااوان  های هایاه آگهیساویه 

http://iets.mporg.ir .مراجعه فرمای د 

ا  شركنهای واجد شرایط دعوی به عهل می آید جهت كاب اطالعای ب شنر و دریافت اخااد ماا اه حرداكرر ا  سرارین نشرر    

ادار  كرل فرودگاههرای اخرنان     – كرمانفرودگا  آدرس  به .12/9/97لغایت پایان و ت اداری مور  آگهی فرااوان ماا اه اول ن

)ج( شرركنهایی   ساها پاكنهایسهاس حاصل فرمایاد . ال م به سوض ح اخت كه 034 32822441سلفن  – ادار  با رگانی ادار  كل كرمان

 امن ا ( را كاب نهایاد گشود  اواهد شد.  65كه حدا ل امن ا  ار یابی فای با رگانی )

 

 ایرانشركت فرودگاهها و ناوبری هوایي                                                               

 مدیریت نگهداری ابنيه وسطوح پروازی - معاونت عمليات فرودگاهي 
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 فرم انتشار الكترونيكي آگهي مناقصه

 

 معاونت عهل ای فرودگاهی - و ناوبری هوایی ایران اهشركت فرودگاهنام سازمان مناقصه گزار: 1

 (مدیریت نگهداری ابا ه و خطوح پروا ی)

مرمت و بهاا ی خاانهانها ر یرخراانهای ساخ ارای   عهل ای اجرایی مناقصه : برآورد و شرح مختصر موضوع 2

عهل رای اراكی بادخرت     -)شامل عهل ای سخریب كرمانمحوطه خا ی فرودگا   و وعوامل پروا ی بر ی ر مکان کی

 –آخرفالت   -اخراس و باالخرت   اخراس ر  یر -برنن پر ش خراانه    -بنن درجرا  -دكارهای فوالدی با م لگر -وماش ن

 –كابل هرای فشرار ضرع ف     –و كارهای ساخ اای بر ی و مکان کی شامل ارااهای فضای آ اد  و... كارهای خاگی

 وخایل شبکه و ....(  

 .97ریال بر اخاس فهارس بهای پایه خال  442ر083ر931ر119به مبلغ 

لغایت پایان و ت  ا  سارین اننشار اول ن آگهی ماا اه مهلت خرید اسناد ارزیابي كيفي و مناقصه: 3

 .12/9/97اداری مور 

 –طبيه اول ادار  با رگانی كرمانادار  كل فرودگاههای اخنان  – كرمان فرودگا  محل خرید حضوری اسناد: 4
 03432822441سلفن 

ا ااانه بانک مركای به شهار  حااب شب سومانهاار (100غ )مبل قيمت اسناد و نحوه واریز وجه: 5

180100004001068404006338IR یا فروش ایانرننی به نام شركت فرودگاههای كشور 

ساپایان و ت اداری دوشابه  رو  پس ا  اسهام سارین فروش اخااد 14حدا ل  مهلت تحویل اسناد : 6

 26/9/97مور  

خاانهان اداری فرودگا  طبيه  كرمانادار  كل فرودگاههای اخنان  – كرمان فرودگا  محل تحویل اسناد: 7

 03432120117سلفن – ههکف دب راانه ادار  كل

ریال كه به صوری نيدی یا ضهانناامه معنبر بانکی  000ر000ر900ر3 ميزان سپرده شركت در مناقصه: 8

 می باشد.

% مبلغ  رارداد بر اخاس ماوبه 5طبن ضوابط و ميررای به م اان  ميزان تضمين انجام تعهدات: 9

 . 22/9/94مور  هر -50659/ی123402

صربح رو   خره شرابه    10 مان با گشایی پاكای ار یابی ك فری خراعت    :ساعت و روز و محل قرائت پيشنهادها  10

ال م به سوض ح اخت كه ساها پاكرای )ج( شرركنهایی كره    . در دفنر معاونت عهل ای فرودگاهی)خناد( 27/9/97مور  

 امن ا ( را كاب نهایاد گشود  اواهد شد.  65با رگانی )حدا ل امن ا  ار یابی فای 

 

خراعت  نهود  اند ر در  اریكه اخااد ماا اه را ارید با دید نهایاد  كل ه شركنهاییهماهنگي روز بازدید :  11

ر بره ادار  خراانهان ادار  كرل   نامره   با ههرا  داشنن معرفری  21/9/97و14/9/97های اهارشابهرو  صبح10

 بالمانع اخت.  



 
 

 
 

 
 

 دستورالعمل سيستم مناقصه گزاری الكترونيكي

 
 لطفاً برای اننشار آگهی ماا اه ا دامای  یر را باوری ههامان انجام ده د:

 

اننشار آگهی ماا اه در رو نامه های كر راالننشار )مطابن نهونه آگهی  یر(ر این آگهی فيط كل ه موضوعای  -1

( انجام 2نرننی مطابن با باد )شامل می شود و اننشار جائ ای ا  طرین خایت ایاماا اه را مطابن ميررای 

 .شود می
 

 
 
 
 ر  سکه ل فرم ضه هه و ارخال آن به مركا ماا اه گااری الکنرون کی ههامان با ارخال آگهی به رو نامه-2

 نحو  ارخال فرم سکه ل شد  در پای ن فرم مشخص شد  اخت.

 وری اطالعای.مدیریت خ انهها و فن آبه دفنر  2و1ارخال یک ناخه ا  موارد  -3

 
 

 
 

 آگهي مناقصه

ي كشورو ناوبری هوای شركت فرودگاهها  

 

 یرخاانهای ساخ اای بر ی ر  مرمت و بهاا ی خاانهانها رعهل ای اجرایی  موضوع مناقصه:

 كرمان محوطه خا ی فرودگا  و عوامل پروا یو مکان کی

سلفن  – كرمانادار  كل فرودگاههای اخنان  –كرمان فرودگا مهلت و محل دریافت اسناد 

03432822441 

ا  اننشار اول ن آگهیرو   14به مدی   

 برای كاب اطالعای ب شنر رجوع كا د به خایت:

http://iets.mporg.ir 
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