فراخوان شناسايي و ارزيابي پيمانكار

نوبت اول

كد فراخوان 3168069:

مناقصه عمومي يك مرحله اي آبذارخانه ها  ،تنظيفات  ،فضاي سبس و باغباني و …
ضشوت ملي پااليص ي پخص فشآيسدٌَاي وفتي ايشان دس وظش داسد اسائٍ خذمات آتذاسخاوٍ َا  ،تىظيفات  ،فضاي سثض  ،تاغثاوي ي غيشٌ ساختماوُاي ايه ضشوت سا طثك ضشايط ي مداسن مشتًطٍ اص طشيك
تشگضاسي مىالصٍ ػمًمي تٍ صًست يه مشحلٍ اي تٍ ضشوت َاي ريصالح ي ياجذ ضشايط ياگزاس ومايذ  .اص متماضياوي وٍ داساي ضشايط ريل مي تاضىذ ،دسخًاست مي گشدد تا پايان يلت اداسي سيص چُاسضىثٍ مًسخ
 1397/4/27ضمه تٍ َمشاٌ داضته دسخًاست وتثي ضشوت دس مىالصٍ ي مغس في وامٍ ومايىذٌ ضشوت ،جُت دسيافت اسىاد اسصياتي ويفي تٍ وطاوي خياتان استاد وجات اللُي ،خياتان يسضً ،ساختمان غذيش ،طثمٍ
ديم اتاق  259مشاجؼٍ ومًدٌ ي اسىاد ي مذاسن دسخًاستي سا تا پايان يلت اداسي سيص چُاسضىثٍ مًسخ  1397/05/10تىميل ي تٍ وطاوي يادضذٌ مستشد ومايىذ  .ضمىاً ضماسٌ تلفه  88927115تشاي پاسخگًيي تٍ
متماضيان اػالم مي گشدد.
الف -شرايط مناقصه گران
 - 1داضته ضخصيت حمًلي مستمل
-3داضته تًاوايي مالي ي فىي وافي جُت اجشاي مًضًع پيمان
 - 5اسائٍ ضىاسىامٍ مالي ي ضماسٌ التصادي
 -7اسائٍ آگُي تاسيس ي آگٍي آخشيه تغييشات

 -2داضته تجُيضات ي امىاوات ي تخصص الصم ي تًاوايي اوجام واس مطاتك استاوذاسدَاي سايج دس صىؼت وفت
 -4اسائٍ آگُي تاسيس ي آگُي آخشيه تغييشات
 -6اوطثاق مًضًع مىالصٍ تا مًضًع فؼاليت ضشوت مىذسج دس اساسىامٍ

ب -شرايط و مشخصات كار و شركت در مناقصه
 - 1مذت اجشاي لشاسداد يهسال ضمسي ميثاضذ.
 - 2تشآيسد ايليٍ اجشاي واس  72/918/772/173سيال ( تذين احتساب  9دسصذ ماليات تش اسصش افضيدٌ)
-3
-4
-5
-6
-7

مثلؽ تضميه ضشوت دس فشايىذ اسجاع واس 2/960/000/000 :سيال ( تٍ صًست ومذي يا ضماوت وامٍ تاوىي)
صمان ي محل دسيافت اسىاد مىالصٍ  :پايان يلت اداسي سيص ديضىثٍ مًسخ  1397/5/22دس آدسس  :خياتان استاد وجات الَي ،خياتان يسضً ،ساختمان غذيش ،طثمٍ ديم اتاق  259ياحذ امًسپيماوُا ي وىتشل
اسىاد (الصم تٍ روش است َش گًوٍ تغييش صماوي طي دػًتىامٍ اسسالي تٍ مىالصٍ گشاوي وٍ حذالل امتياص اسصياتي ويفي سا وسة ومًدٌ اوذ اطالع دادٌ خًاَذ ضذ)
آخسيه مُلت تحًيل پاوت پيطىُاد ليمت :دٌ سيص اص آخشيه سيص تًصيغ اسىاد مىالصٍ.
مذت اػتثاس پيطىُادَا 90 :سيص
ساختمان غذيش ،پالن  .4طثمٍ چُاسم ،اتاق .401
صمان ي محل تاصگطايي پان ت پيطىُاد ليمت :سيص يهضىثٍ مًسخ  1397/6/4دس آدسس خياتان استاد وجات اللُي ،خياتان يسضً،
(الصم تٍ روش است دس صًست َش گًوٍ تغييش صمان دليك جلسٍ تاصگطايي وتثا تٍ مىالصٍ گشان اطالع دادٌ خًاَذ ضذ) .

ج -مذارك مورد نياز
 - 1اسائٍ صًستُاي مالي حساتشسي ضذٌ مىتُي تٍ سال مالي
 - 2سايش مياسد دس اسىاد اسصياتي ( )RFQدسج گشديذٌ است.
بيُي است دس صًست ػذم اوطثاق مًضًع فؼاليت ضشوت تا
پس اص تشسسي مذاسن ي اسىاد اسصياتي تىميل ضذٌ ياصلٍ اص سًي مىالصٍ گشان ي اوجام اسصياتي ،اسىاد مىالصٍ تيه ضشوتُاي ياجذ ضشايط تًص يغ خًاَذ ضذ  .د
مًضًع مىالصٍ ي َمچىيه ػذم سضايت واسفشما اص ػملىشد مىالصٍ گش ان ،مذاسن ضشوت مضتًس مًسد تشسسي لشاس وخًاَذ گشفت  .اسائٍ مذاسن ي فشم َاي استؼالم اسصياتي تىميل ضذٌ اص سًي مىالصٍ گشان َيچگًوٍ حمي سا
جُت متماضيات تشاي ضشوت دس مىالصٍ ايجاد وخًاَذ وشد.
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