باسمه تعالي
آگهي دعوت به فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره /89/71م(نوبت دوم)

اداره كل راه آهن يزد در نظر دارد بنابر بند ج ماده  21قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارييهاب كيفه مناقصه گهران
واجد شرايط جهت دعوت ب مناقص ب شرح يير اقدام نمايد اليم ب ذكر است كلي مراحل برگهزاري رراوهوان ارييهاب
كيف اي دريارت و تحويل اسناد اريياب تا تهي ليست پيشنهاد دهندگان داراي صالحيت اي طريق درگاه سامان تداركات
الكترونيك دولت (ستاد) ب آدرس www.setadiran.ir :انجام وواهد شد.
 .2موضوع مناقص  :نگهداري و ترميم رضاي سبز اداره كل راه آهن يزد
 .1مدت و محل انجام /21 :دوايده ماه  ---مطابق با اسناد مناقص
 .3برآورد اولي  ( 2212111.101311:يايده ميليارد و يكصد ودو ميليهون و ههارصهد وبيسهت و هفهت ههزار و سيصهد و
هشتاد )ريال
 ..مبلغ تضمين شركت در ررايند ارجاع كار ( 33312121355:پانصد و پنجاه و پنج ميليون و يكصد وبيست و يك ههزار
و سيصد و شصت و ن )ريال
 .3شرايط اليم جهت شركت در مناقص -2:دارابودن گواه صالحيت حداقل رتبه  0وهدمات رضهاي سهبز اي ويارت
تعاون ،كار و رراه اجتماع

-1تاييد صالحيت ايمن اي ويارت تعهاون  ،كهار و ررهاه اجتمهاع بهوده و بها توجه به

گواه صالحيت در رشت و پاي مورد نياي داراي ظرريت آياد اليم با توج ب مبلغ برآورد مناقص باشند.
 .5قيمت ها متناسب با كاالي ساوت داول با لحاظ كيفيت ارائ گردد.
 .0مهلت دريارت اسناد اريياب  :حداكثر تا ساعت  2.:31روي دوشنب مورخ 2351/11/15
 .1مهلت بارگذاري اسناد تكميل شده اريياب  :حداكثر تا ساعت  2.:31روي دوشنب مورخ 2351/11/11
 .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 .
 .01پيشنهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبل ضروري است مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريارهت گهواه
امضاء الكترونيك جهت شركت در رراووان را محقق سايند .شماره تماس سامان ستاد120-.253. :
پس از ارزیابی کيفی  ،از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتياز الزم را کسب
مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .
اداره كل راه آهن يزد
اداره تداركات و پشتيباني

نمبوده باشبندج ت دریافبت اسبناد

