سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

فراخوان مناقصه
نوبت اول

ردیف

اين شرکت در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات ،عملیات موضوعات ذيل را با مشخصات و شرايط مورد نظر از طريق مناقصـه عمومي به متقاضیان واجد شرايط واگذار نمايد:
موضوع مناقصه

نوع مناقصه

مدت
انجام کار

مقدار/برآورد

(ماه)

عمومی یک

1

2

خدمات انتظامات در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

مرحله ای

تامین نهاده های کشاورزی ،اجرای شبکه آبیاری قطره

عمومی یک

ای و خدمات راهبری فضای سبز در منطقه ویژه

مرحله ای

مبلغ تضمین

روش

شرکت در

تامین

مناقصه

منابع مالی

(ریال)
حدود  15/5میلیارد

12

12

حداقل شرایط اختصاصی مناقصه گران

ریال

حدود  33میلیارد
ریال

اقتصادی گرمسار

800،000،000

1.650.000.000

بودجه و
منابع
داخلي
شرکت

 داشتن شخصیت حقوقي ،کد اقتصادي و شناسه ملي داشتن صالحیت مرتبط از اداره کار و امور اجتماعي داشتن صالحیت معتبر و مرتبط از نیروي انتظامي داشتن صالحیت ايمني معتبر از وزارت کار داشتن شخصیت حقوقي ،کد اقتصادي و شناسه ملي داشتن صالحیت مرتبط از اداره کار و امور اجتماعي ياداشتن پايه حداقل پنج در رشته کشاورزي از سازمان برنامه و بودجه کشور
 -داشتن صالحیت ايمني معتبر از وزارت کار

الف) محل اجرا :استان سمنان  ،کیلومتر حدود  85بزرگراه تهران به گرمسار  ،منطقه ويژه اقتصادي گرمسار
ب) شرایط عمومی متقاضیان :
-داشتن شخصیت حقوقی ،کداقتصادي و شناسه ملی

-توانايی اخذ تضمین معتبر

ج)محل توزیع و تحویل اسناد :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
متقاضیان می بايست جهت تحويل اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس تهران ،خیابان سردار جنگل ،نبش کوچه سعیدي نیا پالک  2طبقه پنجم (تلفن46045313 :و ) 021-46045334مراجعه فرمايند.
د )مهلت توزیع اسناد مناقصات  :از تاريخ  99/09/30لغايت  99/10/06میباشد.
ه )زمان تحویل مدارك مناقصه  :تا ساعت  14روز شنبه مورخ 99/10/20
و ) تاریخ گشایش پاکات(مرحله اول) :ساعت  10صبح روز يکشنبه مورخ 99/10/21
ز) مدت اعتبار پیشنهادات  :سه ماه از تاريخ تحويل پاکات می باشد.
الزم به توضیح است کارفرما در رد يا قبول پیشنهادات مطابق مقررات مختار می باشـد.
همچنین اطالع ـات تکمیلی منــاقصــــه فور از طريق و

ســــايــت" ســــامــانــه تــدارکــات الکترونیکی دولــت بــه آدرس  ،www.setadiran.irپــايگــاه ملی اطالا رســــانی منــاقصــــات کشـــور"

به آدرس  www.iets.mporg.irو  www.garmsar-sez.ir/قابل دسترسی می باشد.
کلیه مراحل برگزاري مناق صه از دريافت ا سناد مناق صه تا ارائه پی شنهاد مناق صه گران و بازگ شايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد انجام خواهد شد و الزام ا ست مناق صه گران در صورت عدم
عضويت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضاي الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.اطال عات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

