باسمه تعالی

تاريخ :

وزارت راه وشهرسازي

شماره :

شركت راه آهن جمهوري اسالمی ايران (سهامی خاص)

پيوست :

آگهی دعوت به فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه عمومی يك مرحله اي ارزيابی ساده(فشرده) شماره /99/34م

اداره كل راه آهن يزد در نظر دارد خريد  00511قالب كفشک ترمزچدني p10را 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.

 .0موضوع مناقصه :خريد  00511قالب كفشک ترمزچدنيp10
 .2مدت و محل انجام/4 :چهار ماه  ---مطابق با اسناد مناقصه
 .3برآورد انجام عمليات موضوع مناقصه  2510551.511111 :ريال
 .4مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 01257143.1511 :ريال – بصورت يكي از اين روش ها :الف-ضمانتنامه
بانكي در وجه شركت راه آهن ج .ا .ا .صادره يكي از بانكهاي مجاز كه حداقل سهه مهاه ازآخهرين تهاريخ تحويهل
پيشنهادها اعتبار داشته و براي  3ماه ديگر قابل تمديد باشد.ب -اصل فيش واريزي وجه نقد بحساب تمركهز وجهوه
نقدي راه آهن به حسهاب  ir 2710111141101041103.2024بنهام تمركهز وجهوه سه رده راه آههن نهزد بانهک
مركزي .ج -اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد
 .5شرايط الزم جهت شركت در مناقصه -0 :ارائه پروانهه بههره بهرداري توليهد از وزارت صهنتت متهدو و تجهارت و
گواهينامه صالحيت نظام فني راه آهن صادره از حوزه ناوگاو
 .0قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
 ..مهلت دريافت اسناد مناقصه  :حداكثر تا ساعت 04:11روز دوشنبه مورخ 0377/02/21
 .5مهلت بارگذاري اسناد مناقصه تكميل شده :حداكثر تا ساعت  01:31روزپنجشنبه مورخ 0411/10/15
 .7مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما بهه مهدت سهه مهاه
دیگر قابل تمدید می باشد .
 .01پيشنهاد دهندگاو در صورت عدم عضويت قبلي ضروري است مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي
امضاء الكترونيكي جهت شركت در فراخواو را محقق سازند .شماره تماس سامانه ستاد120-40734 :
اداره تداركات و پشتيباني
اداره كل راه آهن يزد

