باسمه تعالي
آگهي دعوت به فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره /89/14م

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 :بهسازي و توسعه خوابگاه ايستگاه چادرملو
 .1مبلغ کل برآورد 3966696169168:ریال بر اساس فهارس بهاي سال1361
 .3مدت و محل انجام /21 :دوازده ماه  ---مطابق با اسناد مناقصه
 .4مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار(299.999.491 :يكصد و نود ونه ميليون و نهصدد و ندود ونده هدزار و
چهارصد و پنجاه وهفت)ريال
 .9شرايط الزم جهت شركت در مناقصه -2 :ارائه تصوير برابر اصل شده صالحيت حدداقل پايده /9پدن در رشدته
ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي -1ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از وزارت تعداون كدار و رفداه
اجتماعي الزامي است.
 .6قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
 .1مهلت دريافت اسناد ارزيابي  :حداكثر تا ساعت 24:31روزشنبه مورخ 2392/21/12
 .2مهلت بارگذاري اسناد تكميل شده ارزيابي :حداكثر تا ساعت 24:31روزشنبه مورخ 2392/22/21
 .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 عضويت قبلي ضروري است مراحل ثبدت ندام در سدايت مدذكور و دريافدت
گواهي امضاء الكترونيكي جهت شركت در فراخوان را محقق سازند .شماره تماس سامانه ستاد561-42934 :
پس از ارزیابی کیفی  ،از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت
اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.
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