باسمه تعالي
آگهي دعوت به فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره /69/7م
اداره كل راه آهن يزد در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده  21قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي کيفي
مناقصه گران واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد  .الزم به ذکر است کليه مراحل برگزاري فراخوان
ارزيابي کيفي از دريافت و تحويل اسناد ارزيابي تا تهيه ليست پيشنهاد دهندگان داراي صالحيت از طريق درگاه سامانه
تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir :انجام خواهد شد.
 -2موضوع مناقصه :بازسازي و بهسازي دپوي تعميراتي لکوموتيو در ايستگاه بافق
 -1مدت و محل انجام  /21 :دوازده ماه  ---مطابق با اسناد مناقصه
 -3برآورد انجام عمليات موضوع مناقصه  21965.93589.27 :ريال (دوازده ميليارد و نهصد و هشتاد و پنج ميليون و سيصد و
هشتاد و چهار هزار و پانصد و هفده ريال) با استفاده از فهارس /فهرست بهاي واحد پايه ابنيه سال 2369
 -8مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار  98691969119 :ريال (ششصد و چهل و نه ميليون و دويست وشصت و نه هزار
و دويست و بيست و شش ريال) -ضمانتنامه بانکي در وجه شرکت راه آهن ج.ا.ا صادره يکي از بانکهاي مجاز که حداقل سه
ماه از آخرين تاريخ تحويل پيشنهادها اعتبار داشته و براي  3ماه ديگر قابل تمديد باشد.
 -.ارائه تصوير برابر اصل شده تائيد صالحيت حداقل پايه  .در رشته ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور الزامي است.
 -9مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي  :حداكثر تا ساعت  2. : 33روز سه شنبه مورخ 2369/23/21
 -7مهلت ارسال اسناد تكميل شده ارزيابي كيفي :حداکثرتا ساعت  2. : 33روز سه شنبه مورخ 2369/23/19
 -5هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -6پيشنهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبلي ضروري است مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافتت گتواهي امضتا
الكترونيكي جهت شركت در فراخوان را محقق سازند  .شماره تماس سامانه ستاد 312 -82638 :

اداره کل راه آهن يزد
اداره تداركات و پشتيباني


