باسمه تعالي
آگهي دعوت به مناقصه عمومي يك مرحله اي ارزيابي ساده(فشرده)شماره /99/14م

اداره كل راه آهن يزد در نظر دارد آبرساني به ايستگاههاي خود را بصورت ارزيابي ساده به بخش خصوصي واگذار
نمايد .الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد.

 .1موضوع مناقصه :آبرساني به ايستگاه هاي اداره كل راه آهن يزد
 .2مدت و محل انجام /12 :دوازده ماه  ---مطابق با اسناد مناقصه
 .3برآورد انجام عمليات موضوع مناقصه ( 0202022272777 :هفت ميليارد و پانصد وبيست ونه ميليون و دويست وبيست
هزار)ريال
 .4مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار( 30624612777 :سيصد وهفتاد وشش ميليون و چهارصد وشصتت و يت
هزار) ريال  -بصورت يكي از اين روش ها:الف-ضمانتنامه بانكي در وجه شركت راه آهتن  ..ا .ا .صتادره يكتي از
بانكهاي مجاز كه حداقل سه ماه ازآخرين تاريخ تحويتل پينتنهادها اعتبتار داشتته و بتراي  3متاه ديگتر قابتل تمديتد
باشتتتد - .اصتتتل فتتتيش واريتتتزي وجتتته نكتتتد بحستتتا تمركتتتز وجتتتوه نكتتتدي راه آهتتتن بتتته حستتتا
 ir 207177774771764776302624بنام تمركز وجوه سپرده راه آهن نزد بان
نام تضمين شده بان

مركزي  -..اوراق مناركت بتي

ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد.

 .0شرايط الزم جهت شركت در مناقصه -1 :ارائه تصوير حداقل گواهي نامه تائيد صالحيت در زمينه حمل و نكل از
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي -2ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي
-3پيمانكاراني كه قبال با اين اداره كل سابكه همكاري داشته  ،ارائه رضايت نامه از واحد ذيربط الزامي مي باشد.
 .6قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
 .0مهلت دريافت اسناد مناقصه :حداكثر تا ساعت 14:77روزچهارشنبه مورخ 1300/12/13
 .8مهلت بارگذاري و ارسال اسناد تكميل شده مناقصه :حداكثر تا ساعت 17:77روز چهارشنبه مورخ 1300/12/20
 .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 .
 .17پيننهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبلي ضروري است مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافتت گتواهي
امضاء الكترونيكي جهت شركت در فراخوان را محكق سازند .شماره تماس سامانه ستاد120-41034 :
اداره تداركات و پشتيباني
اداره كل راه آهن يزد

