باسمه تعالي
آگهي دعوت به فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره /33/93م

اداره كل راه آهن يزد در نظر دارد بنابر بند ج ماده  21قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه
گران واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري
فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد ارزيابي تا تهيه ليست پيشنهاد دهندگان داراي صالحيت از طريق
درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد.
 .2موضوع مناقصه :خدمات اياب و ذهاب كاركنان سيروحركت وناوگان (سرويس هاي برون شههري) اداره كهل
راه آهن يزد
 .1مبلغ كل برآورد(009.0094449444 :چهل و هفت ميليارد و نهصد وپنجاه وسه ميليون ) ريال
 .0مدت و محل انجام /21 :دوازده ماه  ---مطابق با اسناد مناقصه
 .0مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار(190.096049444 :دو ميليارد و سيصد ونود وهفت ميليون وششصهدو
پنجاه هزار)ريال
 .0شرايط الزم جهت شركت در مناقصه -2 :ارائه تصوير برابر اصل شده گواهي نامه يا تصوير تائيد صهالحيت در
زمينه (حمل و نقل ) از وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي براي شركتها و يا ارائه تصوير مجهوز آاانهس يها
سواري كرايه -1ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون  ،كار و رفهاه اجتمهاعي -0پيمانكهاراني
كه قبال با اين اداره كل سابقه همكاري داشته  ،ارائه رضايت نامه از واحد ذيربط الزامي است.
 .6قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
 .0مهلت دريافت اسناد ارزيابي  :حداكثر تا ساعت  20:44روز چهارشنبه مورخ 20../21/20
 .8مهلت بارگذاري اسناد تكميل شده ارزيابي :حداكثر تا ساعت 20:44روز چهارشنبه مورخ 20../21/10
 .9مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه
ماه دیگر قابل تمدید می باشد .
 .24پيشنهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبلي ضروري است مراحل ثبهت نهام در سهايت مهذكور و دريافهت
گواهي امضاء الكترونيكي جهت شركت در فراخوان را محقق سازند .شماره تماس سامانه ستاد120-02.00 :
پس از ارزیابی کيفی  ،از مناقصه گران واجد شرایط که حدداقل امتيداز مزر را ک دم نمدوده باشدندجيت دریافدت
اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.
اداره كل راه آهن يزد
اداره تداركات و پشتيباني

