
 

 

 

 

 (1400-1)شماره  یفیک یابیارز با همراه یعموم یا مرحله کیفراخوان مناقصه 
 

 هت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید:ج)به روش فشرده( مناقصه عمومی برگزاری در نظر دارد نسبت به ارزیابی پیمانکاران و  شرکت آزادراه امیرکبیر

ف
دی

ر
 

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

 5.503.000.000 140.119.554.623 کاشان-لکه گیری و بهسازی روکش آسفالت آزادراه قم 1

 

 

 خواهد بود. حضوری بصورت فیزیکی و و بازگشایی پاکت ها پیشنهاد مناقصه گران  تا ارائهدریافت اسناد برگزاری مناقصه از کلیه مراحل 

می باشد.به حساب مشخص شده در اسناد  نقد وجه مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز ندشرکت در فرآی نوع تضمین  

و سایت  //:ir.iets.mporghttpsناقصات به نشانی همچنین متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به پایگاه ملی اطالع رسانی م

. تماس حاصل فرمایند 02126653266 لفنمراجعه و یا با شماره ت freeway.ir-https://amirkabirاطالع رسانی شرکت آزادراه امیرکبیر به نشانی 

 ارائه کد کاربری ثبت نام در پایگاه اطالع رسانی مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه الزامی می باشد.

 

           13/02/1400شنبه مورخ دو روز 14:30تا ساعت  06/02/1400مورخ  شنبهدوروز  08:00مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت 

            27/02/1400مورخ  شنبهدوروز   14:30تا ساعت  دریافت اسنادتعیین شده جهت زمان :  از اتمهلت زمانی ارائه پیشنهاد

   کیفی: ارزیابیتاریخ بازگشایی پاکات 

مورد رسيدگي قرار خواهد  فني بازرگانيتوسط کميته و  گشاييباز 28/02/1400مورخ شنبه سه روز  09:00ارزيابي کيفي مناقصه گران راس ساعت  پاکت

ي که حداقل امتياز ارزيابي کيفي را کسب نموده صه گرانقمنا ی ارساليو در صورت احراز حداقل امتياز ارزيابي کيفي اعالم شده، ساير پاکت ها گرفت.

 بازگشايي خواهد گرديد.باشند 

 

  )ج(:گران  مناقصه اتپیشنهاد( و )الف( و پاکت اسناد )ب پاکت ضمانت نامهمحل و زمان افتتاح 

تشكيل و پيشنهاداتي که تا موعد  شرکت آزادراه اميرکبيرجلسات در محل سالن  28/02/1400 مورخ شنبه سه روز  13:00ساعت از کميسيون مناقصه 

 و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.بازگشايي مقرر وصول گرديده 

 

 :شرکت آزادراه امیرکبیرآدرس 

شماره ، شرکت آزادراه اميرکبير-طبقه چهارم-شرکت سرمايه گذاری آتيه صبا-5پالک-نبش رام-خيابان شهيد حجت سوری-پاسدارانخيابان دفتر تهران: 

 02126653509 شماره نمابر:و   02126653253  و 02126653266 :تلفن

 02536551620و شماره نمابر:  02536551514دفتر مديريت آزادراه، شماره تلفن: -ساختمان عوارضي-کاشان-ابتدای آزادراه قم قم:دفتر 

 

 روابط عمومی شرکت آزادراه امیرکبیر

 


