
وويسيَى هؼاهالت        

 89 - 16  سزمایه گذارشناسایی فزاخوان آگهی 

 (اول)نوبت 
 ساصهاى هٌغمِ آصاد لشنتا سشهایِ گزاسی سشهایِ گزاس جْت شٌاسایی فشاخَاى 

 :  تِ ششح جذٍل ریل تصَست یىجا پشٍطُ(یکپزوژه ساسمان منطقه آساد قشم )سبد  پنجسزمایه گذاری جهت طزاحی و اجزای  :موضوع طزح

 هشخصات فٌی پشٍطُ ػٌَاى پشٍطُ سدیف

ساًتی هتش تَپىاا   6ساًتی هتش تيٌذس ٍ  6تا دٍ الیِ خاوشیضی ٍ دٍ الیِ آسفالت تا ضخاهت  37/7ػشض  –ويلَهتش  77عَل  جادُ فشٍدگاُ تِ تاسؼيذٍ 1
 دٌِّ پل تا وَلِ سٌگی ٍ دال تتٌی  77تا احذاث 

 هتش هشیغ  870777ت هحَعِ ساصی تِ هساح اپشٍى فشٍدگاُ  2

 هتش هشتغ  270777هجوَع تٌاّای هَسد ًظش  هشوض ًوایشگاّی  3

 هتشی  5/11دٌِّ پل تا آسفالت تيٌذس ٍ تَپىا دس الیي  37ساًت داسای  15تيس  ساب ساًت ٍ یه الیِ 15یه الیِ تيس  تضسگشاُ هشوضی  (2)سٍساصی لغؼِ 4

  هتش هشتغ 140777تِ هساحت   ّتل آب ٍ تشق  5

 دسصذ تصَست  ٍاگزاسی اهَال غيش هٌمَل پشداخت هيگشدد 0  87دسصذ تِ صَست ًمذ ٍ  27دس عَل هذت اًجام پشٍطُ  : ساسمانآورده  -

)اػن اص هؼوااسی،  احذاث ٍ تىويل پشٍطُ اًجام تأسيسات صیشتٌایی، يِ ّضیٌِ ّای هشتَط تِ هيي ولّأت احی ٍعشّشاهل  :آورده سزمایه گذار   -

 0هيثاشذوِ دس اسٌاد پيواى سیال  777/777/777/457/6تِ اسصش ی هشتَعِ ( تِ عَس واهل ٍ سایش ّضیٌِ ّااتٌيٍِ  ساصُ، تأسيسات

 0شهایِ گزاس تِ ساصهاى تحَیل گشدددس پایاى اجشای پشٍطُ هالىيت پشٍطُ هتؼلك تِ ساصهاى هٌغمِ آصاد لشن هيثاشذ ٍ هيثایست تَسظ س -

 ارائه گواهینامه صالحیت در رشته های :الشام شزکت در فزاخوان  -

 یک ابنیه  -1

 یک راه  -2

  بزقی و مکانیکی تاسیسات 2حداقل  -3

 تِ صَست تَاهاى هی تاشذ ٍ هشاسوت ٍ وٌسشسيَم هَسد لثَل ًوی تاشذ 0 -

 داشتن تجزبو كافي مزتبط با مٌضٌع  -

داشتن امكانات ، ماشين آالت ، تجييشات تخصصي ً تٌانايي فني ، نزم   -

 رافشاري ً مالي بزاي انجام كا

 ارائو مذارک ً تکميل اسناد ارسيابی اعالم شذه -

 داشتن شخصيت حقٌقي معتبز ً فاقذ سابقو محكٌميت قضايي -

ً مستنذات بز اساص اسناد اعالم شذه بايذ بو طٌر کامل ليست مذارك   -

سزمايو گذار ارائو گزدد ، خٌاىشمنذ است اس ارائو مذارك اضافي تٌسط 

 خٌدداري فزماييذ .

هشاجؼاِ  اسصیااتی  جْت دسیافت اساٌاد ٍ هاذاسن    17/17/98تاسیخ  تا 71/17/98هی تَاًٌذ اص تاسیخ هتماضياى :  فزاخوانمهلت دریافت اسناد  -

 ًوایٌذ 0

      21/17/98 تاسیخ 14:77ساػت  )آخشیي هْلت تحَیل پاوات اسصیاتی 21/17/98تاسیخ  تا  11/17/98اص تاسیخ   : فزاخوانمهلت تحویل اسناد  -
 هی تاشذ(

 
 



 
 
 
 
 

 

دتيش خاًِ  -هذیشیت حمَلی ٍ اهَس لشاسدادّا  -اسىلِ تٌذس تْوي -جضیشُ لشن شْش لشن:  اسناد ارسیابیو تحویل محل دریافت  -
دس پایگاُ ( 7951617444پستی :  وذ)776-35241776فىس   776 -35252471– 35252157هؼاهالت0  وويسيَى هؼاهالت،

 ٍ دس سایت ساصهاى هٌغمِ آصاد لشن تِ آدسس الىتشًٍيىیIETS.MPORG.iR هلی اعالع سساًی هٌالصات وشَسی تِ آدسس 

www.Qeshm.ir 0لسوت پشتال خثشی ٍ ساصهاًی ( دسیافت وٌٌذ 
 

 سایز توضیحات : 

 تِ پيشٌْاداتی وِ پس اص اًمضای هذت همشس دس آگْی ٍاصل شًَذ تشتية اثش دادُ ًخَاّذ شذ 0  -

 هٌذسج است 0  ارسیابیسایش اعالػات ٍ جضئيات هشتَعِ دس اسٌاد  -

 ّضیٌِ ّش ًَتت اًتشاس آگْی تِ ػْذُ سشهایِ گزاس خَاّذ تَد 0  -

 

 دبیز خانه کمیسیون معامالت
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 وويسيَى هؼاهالت

 89 - 16  سزمایه گذارشناسایی فزاخوان آگهی 

 (دوم)نوبت 
 ساصهاى هٌغمِ آصاد لشنتا سشهایِ گزاسی سشهایِ گزاس جْت شٌاسایی فشاخَاى 

 پشٍطُ تصَست یىجا تِ ششح جذٍل ریل : سزمایه گذاری جهت طزاحی و اجزای پنج پزوژه ساسمان منطقه آساد قشم )سبد یک( :موضوع طزح

 هشخصات فٌی پشٍطُ ػٌَاى پشٍطُ سدیف

ساًتی هتش تَپىاا   6ساًتی هتش تيٌذس ٍ  6تا دٍ الیِ خاوشیضی ٍ دٍ الیِ آسفالت تا ضخاهت  37/7ػشض  –ويلَهتش  77عَل  جادُ فشٍدگاُ تِ تاسؼيذٍ 1
 دٌِّ پل تا وَلِ سٌگی ٍ دال تتٌی  77تا احذاث 

 هتش هشیغ  870777ت هحَعِ ساصی تِ هساح اپشٍى فشٍدگاُ  2

 هتش هشتغ  270777هجوَع تٌاّای هَسد ًظش  هشوض ًوایشگاّی  3

 هتشی  5/11دٌِّ پل تا آسفالت تيٌذس ٍ تَپىا دس الیي  37ساًت داسای  15تيس  ساب ساًت ٍ یه الیِ 15یه الیِ تيس  تضسگشاُ هشوضی  (2)سٍساصی لغؼِ 4

  هتش هشتغ 140777تِ هساحت   ّتل آب ٍ تشق  5

 دسصذ تصَست  ٍاگزاسی اهَال غيش هٌمَل پشداخت هيگشدد 0  87دسصذ تِ صَست ًمذ ٍ  27دس عَل هذت اًجام پشٍطُ  : ساسمانآورده  -

)اػن اص هؼوااسی،  احذاث ٍ تىويل پشٍطُ اًجام تأسيسات صیشتٌایی، يِ ّضیٌِ ّای هشتَط تِ هيي ولّأت احی ٍشاهل عشّ :آورده سزمایه گذار   -

 0هيثاشذسیال وِ دس اسٌاد پيواى  777/777/777/457/6ی هشتَعِ تِ اسصش ( تِ عَس واهل ٍ سایش ّضیٌِ ّاٍ اتٌيِ ساصُ، تأسيسات

 دس پایاى اجشای پشٍطُ هالىيت پشٍطُ هتؼلك تِ ساصهاى هٌغمِ آصاد لشن هيثاشذ ٍ هيثایست تَسظ سشهایِ گزاس تِ ساصهاى تحَیل گشدد0 -

 ام شزکت در فزاخوان ارائه گواهینامه صالحیت در رشته های :الش -

 یک ابنیه  -4

 یک راه  -5

 تاسیسات بزقی و مکانیکی  2حداقل  -6

 تِ صَست تَاهاى هی تاشذ ٍ هشاسوت ٍ وٌسشسيَم هَسد لثَل ًوی تاشذ 0 -

 داشتن تجزبو كافي مزتبط با مٌضٌع  -

داشتن امكانات ، ماشين آالت ، تجييشات تخصصي ً تٌانايي فني ، نزم   -

 رافشاري ً مالي بزاي انجام كا

 ارائو مذارک ً تکميل اسناد ارسيابی اعالم شذه -

 داشتن شخصيت حقٌقي معتبز ً فاقذ سابقو محكٌميت قضايي -

ً مستنذات بز اساص اسناد اعالم شذه بايذ بو طٌر کامل ليست مذارك   -

سزمايو گذار ارائو گزدد ، خٌاىشمنذ است اس ارائو مذارك اضافي تٌسط 

 خٌدداري فزماييذ .

جْت دسیافت اساٌاد ٍ هاذاسن اسصیااتی هشاجؼاِ      17/17/98تا تاسیخ  71/17/98هتماضياى هی تَاًٌذ اص تاسیخ :  مهلت دریافت اسناد فزاخوان -

 ًوایٌذ 0

      21/17/98تاسیخ  14:77)آخشیي هْلت تحَیل پاوات اسصیاتی ساػت  21/17/98تا تاسیخ   11/17/98اص تاسیخ   مهلت تحویل اسناد فزاخوان : -
 هی تاشذ(



 
 
 
 
 

 

دتيش خاًِ  -هذیشیت حمَلی ٍ اهَس لشاسدادّا  -اسىلِ تٌذس تْوي -جضیشُ لشن شْش لشن:  محل دریافت و تحویل اسناد ارسیابی -
( دس پایگاُ 7951617444)وذ پستی : 776-35241776فىس   776 -35252471– 35252157وويسيَى هؼاهالت، هؼاهالت0 

 ٍ دس سایت ساصهاى هٌغمِ آصاد لشن تِ آدسس الىتشًٍيىیIETS.MPORG.iR هلی اعالع سساًی هٌالصات وشَسی تِ آدسس 

www.Qeshm.ir 0لسوت پشتال خثشی ٍ ساصهاًی ( دسیافت وٌٌذ 
 

 سایز توضیحات : 

 تِ پيشٌْاداتی وِ پس اص اًمضای هذت همشس دس آگْی ٍاصل شًَذ تشتية اثش دادُ ًخَاّذ شذ 0  -

 هٌذسج است 0  ارسیابیسایش اعالػات ٍ جضئيات هشتَعِ دس اسٌاد  -

 ّضیٌِ ّش ًَتت اًتشاس آگْی تِ ػْذُ سشهایِ گزاس خَاّذ تَد 0  -

 

 دبیز خانه کمیسیون معامالت
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