
 

 
  اي مرحله دو عمومی مناقصـات آگهی

 جزیره زیباي کیشهاي واقع در پارك (یک ، دو و سه)و مناطق سه گانهنگهداري فضاي سبز 
 

 گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیشنام مناقصه •
 گزار:نشانی مناقصه •
 076 -44421380 :تلفن .شیشرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد ک -مجتمع اداري پارس -بلوار ایران -میدان خلیج فارس -جزیره کیشمرکزي:  دفتر •
 .  همکف طبقه  - 45 شماره ساختمان -کیش خیابان نبش -)کودك جهان( حقانی شهید چهارراه از باالتر -آفریقا بزرگراه: تهران دفتر •

 021-88872235-8و  021 –88780747تلفن: 
 ماه شمسی 24به شرح مندرج در اسناد به مدت  یشک يبایز رهیجزواقع در  و پارك هاي مناطق سه گانهنگهداري فضاي سبز  : موضوع مناقصات •

ردی
 ف

 برآورد اولیه (ریال) مناقصه شماره موضوع
 در شرکت تضمین مبلغ

 ریال)( کار ارجاع فرآیند
 10,269,024,560 363,451,227,992 14/1401/ع/ن شیک يبایز رهیجزمنطقه یک سبز  يفضا ينگهدار 1
 9,291,217,436 314,560,871,802 15/1401/ع/ن شیک يبایز رهیجزمنطقه دو سبز  يفضا ينگهدار 2
 10,156,567,290 357,828,364,519 16/1401/ع/ن شیک يبایز رهیجزمنطقه سه سبز  يفضا ينگهدار 3

4 
پارك هاي شهر، سیمرغ، نیلوفر، نگهداري کامل محدوده 

 طلوع،باغ راه ایرانی و پارك خانواده در جزیره زیباي کیش
 9,080,613,835 304,030,691,760 17/1401/ع/ن

 12/50/0141 تا پایان وقت اداري مورخ اول نوبت: از تاریخ درج آگهی تاریخ فروش اسناد مناقصات •
 23/05/1401 تا پایان وقت اداري مورخآخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد  •
 گزارمحل فروش و تحویل پیشنهادها: دبیرخانه دفتر مرکزي و دفتر تهران مناقصه •
 گزاردر دفتر مرکزي مناقصه 25/05/1401مورخ  14:00 ساعت :)"ب"و  "الف"محل گشایش پیشنهادها (پاکات  تاریخ و •

 اعالم خواهد شد."ب"و"الف"در جلسه گشایش پاکت هاي"ج": زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت هاي قیمت1تبصره 
 باشد.نامه معتبر کتبی، مجاز میدر صورت ارائه معرفی"ج"حضور نماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات  :2تبصره 

 میلیون) ریال که می بایست به روش ذیل ارائه شود: پنج( 000,0005,: اسناد مناقصات از  هر یک مبلغ خرید •
 شیک رهیونوس جز بازار نزد بانک سپه شعبه  411043777889991رسید واریز نقدي به حساب شماره  -

 فوق می باشد که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :مطابق جدول ، مناقصهدر هر  مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار •
  شیک رهینزد بانک سپه شعبه ونوس جز 411043777889991حساب شماره   شماره به نقدي واریز بانکی رسید ارائه -1
 گزارمناقصهدر وجه  ینیتضم یبانک چک ارائه -2
 مطابق اسناد مناقصه شیعمران آب و خدمات منطقه آزاد ک شرکت نام به شرط و قید هرگونه بدون بانکی ضمانتنامه ارائه -3

 :اتترتیب دریافت اسناد مناقص •
 گزار تسلیم نمایند :پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهاي خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه شرکت کنندگان در مناقصات          
 ها پیشنهاد و اسناد تکمیل و تهیه -1
 فراخوان در مقرر مهلت در پیشنهادها تسلیم -2
 پیشنهادها تحویل رسید دریافت -3

 :سایر شرایط مناقصات •
  و حـداقل امتیـاز قابـل قبـول بـراي       %20بازرگانی قرار می گیرند و ضریب تأثیر فنی  -جداگانه مطابق اسناد مناقصه مورد ارزیابی فنی مناقصهپیشنهاددهندگان براي هر

 اشد.می ب 65پذیرفتن پیشنهادات 
 ت مذکور توسـط شـرکت   با توجه به برگزاري مناقصات نگهداري فضاي سبز مناطق سه گانه کیش و نگهداري پارك ها همزمان در یک روز و امکان شرکت در تمامی مناقصا

ـ ترتمی تواند در یکی ازمناطق مناقصات نگهداري فضاي سبز و یا مناقصه نگهداري پارك ها به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردد.  تنهاکنندگان، هر شرکت   ییبازگشـا  بی
 .می باشد منطقه دوو  پارك ها منطقه یک،، منطقه سهمناقصات به ترتیب "ج" پاکات

  منطقـه آزاد  بـا سـازمان    داراي قرارداد نگهداري فضاي سـبز  که یدر خصوص شرکت کنندگانیک رضایتنامه از آخرین قرارداد مشابه شرکت کنندگان الزامی است و ارائه
ـ از معاونت امور شهري و محیط زیست شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش  بروز تنامهیاخذ رضا بوده اند تابعه ياز شرکت ها کیهر  ایو  کیش اسـت و در   یالزام

 از مناقصه حذف می گردند. "ب"صورت عدم ارائه رضایتنامه مربوطه در ارزیابی پاکت 
  12:00سـاعت  می بایسـت در  ناطق، نماینده پیشنهاد دهندگانع از شرایط و ضوابط حاکم بر مو شرکت در جلسه توجیهی و اطال منظور بازدید از محل موضوع مناقصاتبه 

وطـه از  در دفتر مرکزي مناقصه گزار حضور یابد حضور نیافتن جهت بازدید و شرکت در جلسه توجیهی و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید تایید شـده مرب  18/05/1401خ مور
 .به منزله حذف از مناقصه خواهد بود سوي مناقصه گزار

 د.پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شبه   •
 به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. •
 می باشد. بت آگهی به عهده برنده مناقصاتو نوهزینه درج هر د •
 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و براي یک دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد. 3پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا  •
 درج گردیده است. اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصاتسایر  •
 مراجعه فرمایید . www.urban.kish.irو  www.kish.ir تماس یا به سایت هاي 076-44421380با شماره تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر  •

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

