
 
 

 

 

 
 ای مرحله دو عمومي مناقصـهتجدید  آگهي

 شیک خرید تجهیزات اداره آتش نشاني شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد

 

 /28/98/02شماره مناقصه: ن/ع 

 گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیشنام مناقصه 

 گزار: نشانی مناقصه 

 تلفر   .شیشرکت عمرران، آب و خردمات منطقره آزاد کر     -مجتمع اداری پارس -بلوار ايران -میدان خلیج فارس -جزيره کیشمرکزی:  دفتر: 
44421380- 076 

 تلفر :  همکر   طبقره   - 45 شماره ساختمان -کیش خیابان نبش -(کودک جهان) حقانی شهید چهارراه از باالتر -آفريقا بزرگراه: تهران دفتر .
88780747– 021  

  ماه شمسی 6به شرح مندرج در اسناد به مدت  شیک خريد تجهیزات اداره آتش نشانی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد :مناقصهموضوع 

  :ريال(ن ومیلی چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و يازده) 11.477.000.000مبلغ برآورد 

  03/03/1399مورخ   وقت اداریپايان  تا  اولتاريخ فروش اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهی نوبت 
  18/03/1399مورخ   پايان وقت اداری آخري  مهلت تحويل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاريخ اتمام مهلت فروش اسناد تا 

  گزار: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصهو تحويل پیشنهادها فروشمحل 

  گزاردر دفتر مرکزی مناقصه 20/03/1399مورخ  15:00ساعت  (:"ب"و  "ال "تاريخ و  محل گشايش پیشنهادها )پاکات 

 اعالم خواهد شد."ب"و"ال "در جلسه گشايش پاکت های"ج": زمان و مکان تشکیل جلسه گشايش پاکت های قیمت1تبصره         
 باشد.نامه معتبر کتبی، مجاز میمعرفی : حضور نماينده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی در صورت ارائه2تبصره          

  :که می بايست به روش ذيل ارائه شود: ( ريالريالمیلیون  سه) 3.000.000مبلغ خريد اسناد مناقصه 

 شیک رهينزد بانک انصار شعبه مستقل جز 4110-820-77788999-1  حساب شماره به نقدی واريز بانکی رسید ارائه  -
  : ريال که می بايست به يکی از سه روش ذيل ارائه شود :  573.850.000مبلغ و نوع تضمی  شرکت در فرآيند ارجاع کار  

   شیک رهينزد بانک انصار شعبه مستقل جز 4110-820-77788999-1 حساب شماره به نقدی واريز بانکی رسید ارائه .1

 گزارمناقصهدر وجه  ینیتضم یبانک چک ارائه .2

 مطابق اسناد مناقصه شیآب و خدمات منطقه آزاد ک ،عمران شرکت نام به شرط و قید هرگونه بدون بانکی ضمانتنامه ارائه .3

 :ترتیب دريافت اسناد مناقصه 

 نمايند:گزار تسلیم شرکت کنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پیشنهادهای خود را به ترتیب زير تهیه و به مناقصه         

 ها پیشنهاد و اسناد تکمیل و تهیه .1
 فراخوان در مقرر مهلت در پیشنهادها تسلیم .2

 پیشنهادها تحويل رسید دريافت .3

 :ساير شرايط مناقصه 

پریيرفت   % و حداقل امتیاز قابل قبول بررای  30پیشنهاددهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزيابی فنی و بازرگانی قرار می گیرند و ضريب تأثیر فنی  -
 .می باشد 65پیشنهادات 

 ،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهايی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود 

  داده نخواهد شد.به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش يا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتیب اثر 

 .هزينه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد 

  ماه بعد از آخري  موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای يک دوره سه ماهه ديگر قابل تمديد  3پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا
 می باشد.

  .ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است 

   تماس يا به سايت های 076-44421380جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلف www.kish.ir  وwww.urban.kish.ir . مراجعه فرمايید 
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