آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای
انجام کارهای تکمیلي مصلي بزرگ جزیره زیبای کیش


شماره مناقصه :ن/ع98/17/



نام مناقصه گزار :شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش



نشانی مناقصه گزار:
-

دفتر مرکزی :جزيره کیش -میدان خلیج فارس -بلوار ايران -مجتمع اداری پارس -شرکت عمران ،آب و خددمات منطقده آزاد کدیش .تلفد :
076 -44421380

-

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



موضوع مناقصه :انجام کارهای تکمیلی مصلی بزرگ جزيره زيبای کیش به شرح مندرج در اسناد به مدت  12ماه شمسی



مبلغ برآورد ( 62.241.196.404 :شصت و دو میلیارد و دويست و چهل و يک میلیون و يکصد و نود و شش هزار و چهارصد و چهار ريال)



تاريخ فروش اسناد مناقصه :از تاريخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت  16مورخ 1398/07/10



آخري مهلت تحويل اسناد و ارائه پیشنهادها :از تاريخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت  16مورخ 1398/07/20



محل فروش و تحويل پیشنهادها :دبیرخانه دفتر مرکزی و دفتر تهران مناقصه گزار



تاريخ و محل گشايش پیشنهادها (پاکات "ال " و "ب") :ساعت  10صبح مورخ  1398/07/22در دفتر مرکزی مناقصهگزار
تبصره  :1زمان و مکان تشکیل جلسه گشايش پاکت های قیمت"ج"در جلسه گشايش پاکت های"ال "و"ب"اعالم خواهد شد.
تبصره  :2حضور نماينده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی در صورت ارائه معرفینامه معتبر کتبی ،مجاز میباشد.



مبلغ خريد اسناد مناقصه( 2.000.000 :دو میلیون) ريال که می بايست به روش ذيل ارائه شود :
-ارائه رسید بانکی واريز نقدی به شماره حساب  4110-820-77788999-1نزد بانک انصار شعبه مستقل جزيره کیش



مبلغ و نوع تضمی شرکت در فرآيند ارجاع کار  3.044.823.928 :ريال که می بايست به يکی از سه روش ذيل ارائه شود :
 -1ارائه رسید بانکی واريز نقدی به شماره حساب  4110-820-77788999-1نزد بانک انصار شعبه مستقل جزيره کیش
 -2ارائه چک بانکی تضمینی در وجه مناقصهگزار
 -3ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه



ترتیب دريافت اسناد مناقصه:
شرکت کنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پیشنهادهای خود را به ترتیب زير تهیه و به مناقصهگزار تسلیم نمايند :
 -1تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها
 -2تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
 -3دريافت رسید تحويل پیشنهادها



ساير شرايط مناقصه:
-

پیشنهاددهندگان مطابق اسناد مناقصه مورد ارزيابی فنی و بازرگانی قرار می گیرند و ضريب تأثیر فنی  %30و حداقل امتیداز قابدل قبدول بدرای
پذيرفت پیشنهادات  65می باشد.

تبصره :شرکت کنندگان در مناقصه می بايست حداقل دارای گواهینامه معتبر صالحیت رتبه  4رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور

باشند و رونوشت آن را در پاکت "ب" قرار دهد .در صورت عدم ارائه ،در ارزيابی فنی-بازرگانی پیشنهاددهنده فاقد صالحیت تشخیص داده شدده و از
مناقصه حذف خواهد گرديد.


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



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.



ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است.



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

