
 

 

 آگهي دعوت به مناقصه عمومي دو مرحله ای
شرکت ستاره عمران زمین )مدیریت طرح( به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز 

تامین و اجرای سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه کارکنان بانک های ملی و ادغام شده )مناقصه گزار( در نظر دارد 

)صرفاً از میان برندهای ساخته شده در کشورهای  تجاری ستاره سرو را –ساختمان اداری واحدهای تجاری  VRFمطبوع 

 از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید: کره جنوبی و ژاپن(

  مدت و محل تحويل موضوع مناقصه: -1

ابالغ قرارداد و پرداخت قسط اول تا تحویل کامل موضوع  برابر با یک ماه شمسی )تقویمی( از تاریخ مدت قرارداد:

 باشد.قرارداد در محل کارگاه و اخذ تاییدیه از خریدار می

 باشد.می  68تهران، سعادت آباد، میدان شهید تهرانی مقدم )کاج(، خیابان سرو شرقی، پالک  محل تحويل:

  ريافت اسناد مناقصه:مهلت و محل د -2

) یک میلیون (  000/000/1نامه کتبی و فیش واریز نقدی به مبلغ توانند با در دست داشتن معرفیمتقاضیان می

 یشماره شبابه به نام شرکت ستاره عمران زمین و یا  0203361495000شماره به ریال به حساب بانک آینده 

35-0620-0000-0020-3361-4950-00 IR   و حداکثر  12/07/1400مورخ  دوشنبهصبح روز  10:00از ساعت

 مراجعه نمایند.   1به نشانی مندرج در بند  18/07/1400مورخ  يکشنبهروز 00:16تا ساعت 

 تحويل اسناد تکميل شده: محلمهلت  و  -3

 می باشد.   1به نشانی مندرج در بند  26/07/1400 مورخ دوشنبه روز 00:16ساعت  تاحداکثر

 شرکت در فرآيند ارجاع کار:  تضمينمبلغ  -4

)دو میلیارد و پانصد میلیون( ریال  2.500.000.000نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برابر است با 

هیأت  22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه شمارهدر انطباق با آئین

های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای نامهه بانکی و یا ضمانتناممحترم وزیران و از نوع ضمانت

 مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.

 سواالت و ابهامات: -5

توانند سواالت و ابهامات احتمالی را پیش از حضور فیزیکی در محل کارگاه، از طریق تماس گران محترم میمناقصه

 ، آقای مهندس سوری( مطرح نمایند.22386296ا دفتر مهندس مشاور در محل کارگاه )شماره تلفن:ب

 شرکت ستاره عمران زمين   

                                                                                                     


