باسمه تعالي
آگهي دعوت به فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره /89/02م

اداره كل راه آهن يزد در نظر دارد بنابر بند ج ماده  21قانون برگزاري مناقصات نسبت

ببه ارايبابي كيفبي مناقصبه

گران واجد شرايط جه دعوت به مناقصه به شبر ايبر اقبدام نمايبد بام ببه سكبر اسب ك يبه مراحبل برگبزاري
و تحويل اسناد ارايابي تا تهيه ليس

فراخوان ارايابي كيفي اا درياف

اا طريب

پيشنهاد دهندگان داراي صالحي

درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دول (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد.
 .2موضوع مناقصه:بااسااي و بهسااي نمااخانه ها و سرويس هاي بهداشتي اداره كل راه آهن يزد
 .1مبلغ کل برآورد3966693189636 :ریال بر اساس فهارس بهاي سال1361
 .3مدت و محل انجام /21 :ده ماه  ---مطاب با اسناد مناقصه
 .4مت غ تضمين شرك

در فرايند ارجاع كار(299.969.321 :يكصد و نود ونه مي يون و نهصد و شص

ونه هزار و

سيصد و دوااده )ريال
 .5شرايط بام جه

شرك

در مناقصه -2 :ارائه تصوير برابر اصبل شبده همزمبان تائيبد صبالحي

/5پنج در رشته ابنيه و حداقل پايه /5پنج در رشته تاسيسات و تجهيزات اا ساامان مديري
ارائه گواهينامه تاييد صالحي
 .6قيم

حبداقل پايبه

و برنامبه ريبزي -1

ايمني اا واارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي الزامي اس .

ها متناسب با كابي ساخ

داخل با لحاظ كيفي

ارائه گردد.

اسناد ارايابي  :حداكثر تا ساع  23:31رواپنجشنته مورخ 2390/10/13

 .7مه

درياف

 .0مه

بارگذاري اسناد تكميل شده ارايابي :حداكثر تا ساع  23:31رواپنجشنته مورخ 2390/19/17

 .6مدت اعتبار ضمانت هاي شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه
ماه دیگر قابل تمدید می باشد .
 .21پيشنهاد دهندگان در صورت عدم عضوي

قت ي ضروري اس

مراحل ثتب

نبام در سباي

مبذكور و دريافب

گواهي امضاء الكترونيكي جه شرك در فراخوان را محق سااند .شماره تماس سامانه ستاد561-42934 :
پس از ارزیابی کیفی  ،از مناقصه گران واجد شرایط که حدداقل امتیداز مزر را کسدم نمدوده باشدندجهت دریافدت
اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.
اداره كل راه آهن يزد
اداره تداركات و پشتيباني

آدرس :یزد  -میدان راه آهن  -اداره کل راه آهن یزد-کدپستی -1618116188 :تلفکس - 530-36676813 :تلفن 530-36671001-0 :
پست الکترونیکی Rwyazd@rai.ir:

