وزارت راه وشهرسازی
راه آهن جمهوري اسالمي ايران (سهامي خاص )

باسمه تعالي

آرم راه آهن
آگهي دعوت به ارزیابي کیفي فراخوان نخست مناقصه شماره ( ) 85/96/1

اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده  21قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کيفي
از پيمانکاران واجد شرايط و داراي صالحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.
-1شرح مختصر موضوع مناقصه  :نظافت واحدهاي اداري ،جمع آوري زباله اماکن و ساختمان ها ،امربري اداري و امور
آبدارخانه و نگهداري خوابگاه هاي ايستگاههاي شيراز  -آباده – اقليد – صفاشهر – سعادت شهر و شهرضا
-2مدت و محل انجام کار  :از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت يک سال شمسي و محل انجام کار ،اداره کل راه آهن فاارس
مي باشد .
 -2-1داشتن گواهي صالحيت از ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در سال  69و گواهي صالحيت ايمني و مرتبط بودن
موضوع فعاليت شرکت ( مندرج در اساسنامه ) با موضوع مناقصه فوق الزامي است.
 -3مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابي کیفي :حداکثر تا ساعت  21روز سه شنبه مورخ  69/33/29با در دست داشتن
معرفي نامه کتبي به نشاني  :شيراز – جاده شيراز ،سپيدان – بين مجتمع خليج فارس و پليس راه – ايستگاه راه آهن -اداره کل
راه آهن فارس  -امور قراردادها.
 -1مهلت و محل تحویل اسناد و پاکات ارزیابي کیفي  :حداکثر تا سااعت  21روز ساه شانبه ماورخ  69/33/33باه نشااني:
دبيرخانه امور اداري اداره کل راه آهن فارس .
 -5هزینه خرید اسناد :مبلغ ( )333/333ريال بحساب سيبا شماره  1209133336332نزد بانک ملي شعبه شايراز بناام تمرکاز وجاوه
درآمد اداره کل راه آهن فارس.
 -9دريافت اسناد از طريق پايگاه ملي مناقصات به نشاني  http// iets.mporg.irبصورت رايگان ميباشد.
 -0هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -8در پايان از شرکتهايي که حداقل امتياز ارزيابي کيفي را کسب کرده باشند جهت ارائه قيمت دعوت به عمل مي آيد.

اداره تدارکات و پشتيباني اداره کل راه آهن فارس
تاريخ چاپ نوبت اول ( روز نامه مناقصه و مزايده ) 69 /33/39
تاريخ چاپ نوبت دوم ( روزنامه مناقصه مزايده و روزنامه نيم نگاه) 69/33/30
رو نوشت:
حراست -ارزيابي عملکرد -روابط عمومي -اداره تدارکات و پشتيباني

