
 

 

 

 

    
 

 

 
 

 ادارٌ کل تىادر ي دریاوًردی استان َزمشگان مناقصه گسار :

 تٍ ضزح اسىاد مىاقصٍ تعميز ي وگُذاری تجُيشات مخاتزاتي ي الكتزيويكي : ناقصهمموضوع 

 شرایط اختصاصی:

 دارا تًدن سًاتق کاری مطاتٍ در پىج سال اخيز  -1

 تًان مالي ي فىي  -2

 ارائٍ کذ اقتصادی ، ضىاسٍ ملي -3

 تىادر ي دریاوًردی اس ادارٌ کل امًر مالي ساسمان ارائٍ تایيذیٍ عذم تذَي  -4

 96مىتُي تٍ سال  ارائٍ صًرتُای مالي حساتزسي ضذٌ -5
 

    : اسناد تو نحوه دریافمهلت و محل 

  17/1/98لغایت  26/12/97 اس تاریخمُلت فزيش اسىاد  -1
 وحًٌ خزیذ اسىاد تٍ دي ريش مي تاضذ : -2

ادارٌ امًر حقًقي ي قزاردادَا ي ارائهٍ اصهل فهيص     –عٍ حضًری تٍ ادارٌ کل تىادر ي دریاوًردی استان َزمشگان جالف( تا مزا

 ریال   000/400مثلغ  ضُيذ رجایيتاوك ملي ضعثٍ تىذر  2176455412006ياریشی تٍ حساب درآمذ تىذر تٍ ضمارٌ 

 تٍ صًرت رایگان  www.//iets.mporg.irب( اس طزیق سایت 

 : پیشنهاداتحویل و محل تمهلت 

 15:00 ساعتتا  28/1/98لغایت  18/1/98اس تاریخ  -1

دتيزخاوٍ  -َمكفطثقٍ  -ادارٌ کل ساختمان مزکشی  -مجتمع تىذری ضُيذ رجایي  -: تىذرعثاس اسىاد محل تحًیل  -2

  انمزکشی ادارٌ کل تىادر ي دریاوًردی استان َزمشگ

ٍ   تضميه ضزکت در فزآیىهذ ارجهاک کار    -3 ٍ ( : جُهت ضهزکت در   تضهميه ضهزکت در مىاقصه تهٍ مثلهغ    مىاقصه

وشد تاوك صهادرات تهٍ وهام     2196455407008ریال تا ياریش يجٍ وقذ تٍ حساب ضمارٌ  000/250/928/1

 وامٍ تاوكي معتثز  تسپزدٌ ادارٌ کل تىادر ي دریاوًردی استان َزمشگان یا تٍ صًرت ضماو

 تاضذ. اعتثار دارای ماٌ  3 حذاقل اس تاریخ صذير تٍ مذتمذکًر مي تایست تثصزٌ : ضماوت وامٍ 

 سمان ي محل تاسگطایي پاکات:  -4

طثقٍ سًم –ساختمان مزکشی ادارٌ کل  -مجتمع تىذری ضُيذ رجایي 9:00ساعت  ديضىثٍريس  2/2/98تاریخ 

   .دفتز مذیز کل –

قيمت تالماوع پاکت م االختيار آوُا تا معزفي وامٍ رسمي در جلسٍ تاسگطایي حضًر مىاقصٍ گزان یا ومایىذگان تا

 است.

ي در خصًظ وحًٌ  076-32124530-32123153تزای کسة اطالک تيطتز در خصًظ اسىاد مىاقصٍ تا تلفه َای  -

 تماس حاصل فزمایيذ. 076-32123226دریافت اسىاد مشایذٌ تا ضمارٌ تلفه 

 ذٌ تزوذٌ مىاقصٍ مي تاضذ.َشیىٍ وطز آگُي تز عُ -
 

 استان هرمسگان دریانوردیروابط عمومی اداره کل بنادر و                                                                          

 

 

 وزارت راه و شهر سازی

 سازمان بنادر و دریانوردی  

 استان هرمزگاندریانوردی اداره کل بنادر و 

 یك مرحله ای ومیعم مناقصهآگهی 

 با ارزیابی کیفی( ه)همرا

 

 

 

http://www./iets.mporg.ir

