
 

 
 ای  مرحله  دو عمومي  مناقصـهتجدید  آگهي 

 يدانیدو و م ستیتارتان از نوع فول و  پ يدانیکفپوش دو و م  یو حمل و اجرا هیته ، یرسازیاصالح، ز

 شیک   یبایز رهی جز کیالمپ يمجموعه ورزش 
 

 05/1400/2شماره مناقصه: ن/ع/ •

 خدمات منطقه آزاد کیشگزار: شرکت عمران، آب و نام مناقصه •

 گزار: نشانی مناقصه •

 :تیفن  .شیشددرکدت عمران، آب و خددمدات منطقده آزاد ک   -مجتمع اداری پدار   -بیوار ايران  -میددان خیی  فدار   -جزيره کیشمرکزی:    دفتر ❖
44421380- 076 

. تیفن: همکف طبقه  - 45  شدماره سداختمان  -کیش  خیابان نبش  -(کودک  جهان) حقانی شدهید  چهارراه از  باالتر  -آفريقا  بزرگراه: تهران دفتر ❖
 021-88872235-8و    021 –88780747

 رهيجز کیالمپ یمجموعه ورزشد   یدانیدو و م سدتیتارتان از نوع فول و  پ یدانیکفپوش دو و م یو حمل و اجرا هیته ، یرسدازياصدح،، ز موضدوع مناقصده: •
 ماه شمسی 6 به شر، مندرج در اسناد به مدت  شیک  یبايز

 (هزار ريال بیستمیییون و  هفدهمیییارد و  شصت و دو) 62.017.020.000مبیغ برآورد: •

 09/04/1400مورخ پايان وقت اداری تا  دومتاريخ فروش اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهی نوبت  •
 19/04/1400مورخ پايان وقت اداری  آخرين مهیت تحويل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاريخ اتمام مهیت فروش اسناد تا •

 گزارمحل فروش و تحويل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه •

 گزاردر دفتر مرکزی مناقصه 21/04/1400مورخ  13:30(: ساعت "ب"و   "الف"تاريخ و  محل گشايش پیشنهادها )پاکات  •

 .اعحم خواهد شد"ب"و"الف"در جیسه گشايش پاکت های"ج"های قیمت: زمان و مکان تشکیل جیسه گشايش پاکت 1تبصره 

 باشد.نامه معتبر کتبی، مجاز می: حضور نماينده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جیسه بازگشايی در صورت ارائه معرفی2تبصره         
 میییون ريال( ريال که می بايست به روش ذيل ارائه شود: سه) 3.000.000مبیغ خريد اسناد مناقصه:  •

 شیک  رهيجز  بازار ونو شعبه  سپه )انصار سابق(نزد بانک   4110-820-77788999-1  حساب شماره به نقدی واريز بانکی رسید  ارائه  -
 ريال که می بايست به يکی از سه روش ذيل ارائه شود :   3.100.851.000/-مبیغ و نوع تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار :  •

  شیک  رهيجز  بازار ونو شعبه  )انصار سابق( سپهنزد بانک   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: •

 گزار تسییم نمايند: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 مهیت  در پیشنهادها تسییم .2

 پیشنهادها  تحويل رسید دريافت .3

 ساير شرايط مناقصه: •

تاثیر فنی %  –پیشنهاد دهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزيابی فنی   ❖ امتیاز قابل قبول برای   لو حداق  30بازرگانی قرار می گیرند و ضريب 
 می باشد. 65پذيرفتن پیشنهادات 

 زاتیکشدور )اداره اسدتاندارد اماکن و تجه یاماکن ورزشد   یاز شدرکت توسدعه و ندهدار  هيديیتا  یگواه سدتيبا  یتبصدره: شدرکت کنندگان در مناقصده م
  ص یختشد   تیفاقد صدحح  شدنهاددهندهیپ  یبازرگان-یفن  یابيقرار دهد. در صدورت عدم ارائه، در ارز "ب"( را داشدته باشدند و رونوشدت آن را در پاکت یورزشد 

 .ديداده شده و از مناقصه حذف خواهد گرد
 ادهايی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطیقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنه •

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

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

ماه بعد از آخرين موعد تسییم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای يک دوره سه ماهه ديدر قابل تمديد  3هادات شرکت کنندگان حداقل تا  پیشدن •
 می باشد.

 ساير اطحعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است.  •

 مراجعه فرمايید. www.urban.kish.irو  www.kish.ir سايت هایتما  يا به  076-44421380جهت کسب اطحعات بیشتر با شماره تیفن  •

http://www.kish.ir/
http://www.urban.kish.ir/

