باسمه تعالي
آگهي دعوت به ارزيابي كيفي فراخوان عمومي يك مرحله اي مناقصه شماره /89/64م

اداره كل راه آهن يزد در نظر دارد بنابرآئين نامه اجرائي بند ج ماده  21قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفيي
مناقصه گران واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقد ام نماييد ززم بيه ركير اكيت كمييه مراگيل برگيزاري
فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اكناد ارزيابي تا تهيه ليست پيشنهاد دهندگان داراي صالگيت از طريق درگاه
كامانه تداركات الكترونيكي دولت (كتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد.
 .2موضوع مناقصه :نگهداري و ترميم فضاي كبز اداره كل راه آهن يزد
 .1مدت و محل انجام /21 :دوازده ماه  ---مطابق با اكناد مناقصه
 .3برآورد اوليه( 22.547.1...32.:يازده ميميارد و هفتصد و چهل و پنج ميميون و دويست ونه هزار و كيصيد و هشيتاد
)ريال
 .4مبمغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار ( 725.18..48.:پانصدو هشتاد وهفت ميمييون و دويسيت وشصيت هيزارو
چهارصد وشصت ونه)ريال
 .7شرايط ززم جهت شركت در مناقصه-2:دارابودن گواهي صالگيت گداقل رتبيه  5خيدمات فضياي كيبز از وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي -1تاييد صالگيت ايمني از وزارت تعياون  ،كيار و رفياه اجتمياعي بيوده و بيا توجيه بيه
گواهي صالگيت در رشته و پايه مورد نياز داراي ظرفيت آزاد ززم با توجه به مبمغ برآورد مناقصه باشند.
 .8قيمت ها متناكب با كازي كاخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
 .5مهمت دريافت اكناد ارزيابي  :گداكثر تا كاعت  23:3.روز پنجشنبه مورخ 23.2/22/25
 .2مهمت بارگذاري اكناد تكميل شده ارزيابي :گداكثر تا  23:3.روز پنجشنبه مورخ 23.2/21/.2
 .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 قبمي ضروري اكت مراگل ثبت نام در كايت مذكور و دريافيت گيواهي
امضاء الكترونيكي جهت شركت در فراخوان را محقق كازند .شماره تماس كامانه كتاد120-42.34 :
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 باشبندجتت دریافبت اسبناد

