آگهی مناقصه عمومی نوبت اول  -مرحله اول
شْززاری تْثْاى زر ًظز زارز اس عزیق تزگشاری هٌاقصِ ػوَهی ػولیات اجرای پروشه ممیسی نوسازی امالک و اصناف و ایجاد پایگاه اطالعات
جغرافیایی GISشْززاری تْثْاى را اس اػتثارات جاری عال  99تِ پیواًکارى ٍاجس شزایظ ٍاگذار ًوایس .لذا اس کلیِ شزکتْای ٍاجس شزایظ زارای رتثِ 1یا  2اس
شَرای اًفَرهاتیک ٍ زارای تائیسیِ صالحیت هؼتثز اس عَی ازارُ تؼاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواػی ٍ زارای عاتقِ کار هؼتثز ٍ هزتثظ ٍ قاتل ارائِ زػَت تِ ػول هی آیس
جْت ذزیس ٍ زریافت اعٌاز شزکت زر هٌاقصِ تِ اهَر قزارزازّای شْززاری تْثْاى هزاجؼِ ًوایٌس.
 - 1اعٌاز هٌاقصِ زر هقاتل پززاذت هثلغ  1/000/000ریال (غیز قاتل اعتززاز) تِ حغاب شوارُ  2170092268004تاًک هلی تٌام توزکش زرآهس هتفزقِ ذشاًِ هؼیي
ذَسعتاى تغلین هی گززز.
 - 2هثلغ قیوت پایِ (تزآٍرز اٍلیِ) تزای  3عال هثلغ  36/000/000/000ریال هی تاشس کِ زر عال  99هثلغ  12/500/000/000ریال تزآٍرز هی گززز کِ تزای
عالْای زٍم ٍ عَم تز اعاط ًزخ تَرم اػالهی اس عَی تاًک هزکشی اػوال ذَاّس شس.
 - 3شزکت کٌٌسگاى هی تایغت هثلغ  1/250/000/000ریال را تِ صَرت ضواًت ًاهِ تاًکی (ضواًتٌاهِ تاًکی تایس تا اػتثار  3هاِّ تاشس) یا تِ صَرت ٍاریش
ًقسی تِ حغاب شوارُ  3100003350001تٌام شْززاری تْثْاى ًشز تاًک هلی تِ ػٌَاى (عپززُ شزکت زر هٌاقصِ) پززاذت ًوایس.
 - 4هست قزارزاز تا تزًسُ هٌاقصِ  3 :عال( 36هاُ شوغی) هی تاشس.
 - 5هَضَع کار  :ممیسی و ایجاد بانک اطالعات جغرافیایی
 - 6تجزتِ اًجام پزٍصُ هشاتِ زر حساقل  10شْززاری کشَر زر  5عال گذشتِ تزای پیشٌْاز زٌّسُ اهتیاس ٍیضُ زر تزذَاّس زاشت (ارائِ رضایت ًاهِ اس کارفزها زر
کغة اهتیاس هَثز ذَاّس تَز)
 - 7شزکت کٌٌسگاى هیثایغت تَاى هالی ٍ اجزایی پزٍصُ اس حیث اهکاًات ،تجْیشات ٍ ًیزٍی کار هجزب را زارا تاشٌس.
 - 8شْززاری زر رز یا قثَل پیشٌْازات هرتار هی تاشس ٍ ایي حق را تزای ذَز هحفَػ هی زارز کِ توام یا تؼسازی اس پیشٌْازات را رز ًوایس ٍ تِ ّیچ ٍجِ هقیس
تِ پیشٌْاز ذاصی ًثَزُ ٍ ًیش تؼْسی تز اهضاء پیواى تا ارائِ زٌّسُ کوتزیي قیوت پیشٌْازی را ًسارز ٍ .ارائِ زٌّسُ کوتزیي قیوت پیشٌْازی ،لشٍهاً تزًسُ
هٌاقصِ ًثَزُ ٍ تزًسُ هٌاقصِ تِ تشریص کارفزها ٍ تا تَجِ تِ جویغ جْات تؼییي ٍ اػالم ذَاّس شس.
 - 9تِ پیشٌْازّای ارائِ شسُ تِ صَرت ًاقص ،هشزٍطً ،اهفَْم ،هرسٍػ ،فاقس عپززُّ ٍ ،وچٌیي پیشٌْازاتی کِ پظ اس اًقضاء هْلت تؼییي شسُ زر آگْی تزعس،
تزتیة اثز ًرَاّس شس.
- 10هحل زریافت اعٌاز ٍ تحَیل پیشٌْازات :تْثْاى ،ذیاتاى عالقاًی ،شْززاری هزکشی تْثْاىٍ ،احس اهَر قزارزازّا
- 11هْلت زریافت اعٌاز  :اس هَرذِ  99/04/ 24لغایت ّ( 99/04/31وِ رٍسُ تِ جش رٍسّای جوؼِ ٍ تؼغیالت رعوی)
 - 12هْلت قثَل پیشٌْازات ٍ پاعد تِ هٌاقصِ حساکثز تا عاػت  13رٍس عِ شٌثِ هَرذِ  99/05/14تاشسّ( .وِ رٍسُ تِ جش رٍسّای جوؼِ ٍ تؼغیالت رعوی)

- 13تارید تاسگشایی پاکات ٍ تزگشاری کویغیَى هٌاقصِ  :عاػت  11صثح رٍس چْارشٌثِ هَرذِ 99/05/15هی تاشس.
- 14جْت زریافت اعٌاز هی تایغت اعاعٌاهِ شزکت ،آذزیي آگْی تغییزات تِ ّوزاُ هؼزفی ًاهِ اس عزف شزکت ٍ ّوچٌیي گَاّیٌاهِ تائیس صالحیت هؼتثز اس
ازارُ تؼاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواػی ارائِ گززز.
- 15تزًسگاى اٍل ٍ زٍم هٌاقصِ ّز گاُ حاضز تِ اًؼقاز قزارزاز ًگززًس عپززُ آًاى تِ تزتیة تِ ًفغ زٍلت ضثظ ذَاّس شس.
 - 16عایز اعالػات ٍ جشئیات هزتَط تِ هؼاهلِ زر اعٌاز هٌاقصِ زرج گززیسُ اعت .
- 17هتقاضیاى هی تَاًٌس جْت کغة اعالػات تیشتز زر عاػات ازاری تا تلفي  061-52726174-6زاذلی ٍ 221احس اهَرقزارزازّا تواط حاصل ًوایٌس.
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